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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է 

Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա ու հեռակա 

ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործ-

ընթացի կազմակերպման կանոնները։ 

2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գի-

տելիքի ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության 

չափանիշները և այլն։ 

3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագի-

տական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատաս-

խան: 

2. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ 

4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան 

ուսումնական բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, 

որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը 

համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ 

(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 

ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստ-

րոսի կրթական ծրագրինը` 120, 90  և 60 կրեդիտ:  

6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամ-

յակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիս-

ամյակ) և 1 տարի (2 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-

շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 8 շաբաթ լսարա-

նային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային 

պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ 

եզրափակիչ քննություններ: 

7. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կի-

սամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, 

որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 4 շաբաթ լսարանային պարապ-

մունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շա-

բաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափա-

կիչ քննություններ:  

8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կի-

սամյակ), 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի 

համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթա-

կանությամբ՝ 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխա-

տանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտու-

թյունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի 

պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որա-

կավորում շնորհելու կարգի»: 

10. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախա-

տեսվում է առավելագույնը 5 քննություն՝ բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ 

քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ 

քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի: 

3. ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական 

խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են 

կազմակերպվել առցանց եղանակով: 

12. Արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում (եղանակային անբարենպաստ պայ-

մաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) 

կրթության շարունակականությունն ապահովելու համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կր-

թական ծրագրերը ռեկտորի հրամանով կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:  

13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն նույն 

իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման դեպքում: 

14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և 

կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և համապատասխանեն 

դասընթացի պլանին:  

15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու վերա-

հսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական 

և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի 

սպասարկման և զարգացման վարչությունը: 

16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի լինեն 

Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈՒԿՀ): 

17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր ուսա-

նողի համար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են տվյալ կիսամ-

յակի ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր դասընթացները, դասընթացներին 

վերաբերող ուսումնամեթոդական նյութերը, ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստի-

տուտ, կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի 

մեկնարկից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում դասընթացների ան-

վանումները, դրանք դասավանդող դասախոսների և ուսանողների տվյալները (անուն, 

ազգանուն, էլ. հասցե, լուսանկար և այլն): 
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19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների մաս-

նակցությունը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական 

նյութերը, ըստ անհրաժեշտության՝ կազմակերպում խորհրդատվություններ: 

20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ էլեկտրոնա-

յին կապի այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն: 

21. Առցանց քննություններն իրականացվում են բացառապես ՈՒԿՀ համապատասխան 

հարթակում: 

22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում ուսա-

նողի և դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:  

 

4. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

23. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում: 

24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսա-

նողն ընտրում է երկուսը: 

25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 

5-7-րդ կիսամյակներում: 

26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում է 15 

կրեդիտ աշխատածավալով «շարժունության պատուհան», ինչը  հնարավորություն է 

տալիս ուսանողներին կրթական ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ ընտրելու 

դասընթացների կազմը ինչպես բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի 

դասընթացների, այնպես էլ այլ բուհերի կողմից առաջարկվող դասընթացների 

ցանկից: 

27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրա-

կան դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամա-

սում, իսկ 60  կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների կրթամասում:  

28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն), և 

արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական 

վարչություն: 

29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող 

ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ մագիստրոսի կրթա-

կան ծրագրի կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում 

է  1-ին կիսամյակում՝ մինչև նոյեմբերի 30-ը:  

30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում: 

31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրակա-

նացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով նախատեսված 

բավարար թվով ուսանողներ: 
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5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

32. Հետազոտական աշխատանքը նախատեսված է տվյալ դասընթացի շրջանակում հե-

տազոտություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն նպատակ ունի խթանելու 

ուսանողի անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակություն-

ները և նպաստելու նրա մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը: Հետազո-

տական աշխատանքն իրականացվում է դասընթացի տեսական կամ գործնական 

պարապմունքների համար նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող 

դասախոսի խորհրդատվություն:   

33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների ցանկը 

սահմանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, 

ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից հետո այն ներառվում է 

համապատասխան կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերում այդ դասընթացները նվազագույնը երկուսն են, իսկ 

առավելագույնը` վեցը։ 

34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացնե-

րում: Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական 

կամ տեսական նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված 

ինքնուրույն անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն 

առնչվում է տվյալ մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին: 

35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի 

(առավելագույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղե-

կավարությամբ: 

36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանա-

կակից մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները 

վերլուծվում են, և արվում է համապատասխան եզրակացություն1: 

37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշ-

վի է առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ըն-

թացիկ քննություններից մեկի գնահատական, որը սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի 

կամ Աղյուսակ              3-ի։ Հետազոտական աշխատանքը գնահատվում է ինչպես ան-

հատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս 

դեպքում գնահատումն իրականացվում է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման 

մեթոդաբանությամբ2: 

38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի հայեցո-

ղությամբ կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ: 

                                                           

 



9 

 

39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն բանավոր 

ներկայացնելը պարտադիր է:  

40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրա-

գրում կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական 

ծրագրում` սկսած 1-ին կիսամյակից։  

41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը հաս-

տատվում է դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա 

ավարտը: Հետազոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից հանձնարար-

վում են մինչև տվյալ կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշ-

խատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ 

դասախոսի հայեցողությամբ և նրա կողմից սահմանված ժամկետում:  
 

6. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները 

42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնա-

հատման բազմագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝ 

1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դա-

սախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության 

շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:  

43. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. 

1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),  

2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ  

կիսամյակի ընթացքում, 

3.  ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրաց-

ման ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք), 

4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխա-

տանքի3 կատարման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական 

աշխատանք, որը փոխարինում է ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին), 

 5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն)4, 

6. ամբողջ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) եզրափակիչ գնահատում քննա-

շրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի համար սահմանված կրթական 

վերջնադյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում: 

44. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտա-
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կան գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ 

գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝ 

1. եզրափակիչ գնահատումով,  

2. առանց եզրափակիչ գնահատման, 

3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման, 

4. ստուգարքային: 

45. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում 

է  20-միավորանոց սանդղակը: 

46. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման 

սանդղակը ներկայացված է ստորև. 

 

 

Աղյուսակ 1. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

14-17 «Լավ» 

10-13 «Բավարար» 

0-9 «Անբավարար» 

 

 
 

6.2. Դասընթացի գնահատումը 
 

47. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները 

(արտահայտված տոկոսներով) ընտրում է դասավանդող դասախոսը՝ ելնելով դաս-

ընթացի դասավանդման, ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջ-

նարդյունքների բնույթից, և հաստատում է ամբիոնը: Գնահատումների և քննություն-

ների անցկացման ձևերը նշվում են տվյալ կրթական ծրագրի մասնագրում՝ դասըն-

թացի  համառոտագրում: 

48. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 

2 ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստու-

գումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է 

դասավանդող դասախոսը: 
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Աղյուսակ 2. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և 

հատկացվող միավորները 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

2 ընթացիկ 

քննություն 

Ընթացիկ 

ստուգում 

(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 

Եզրափա-

կիչ  

քննություն 

Գնահատման 

բաղադրիչի կշիռը  
30-40 % 0-30 % 0-30 % 0-15 % 35-45 % 

Հատկացվող  
առավելագույն 

միավորը 
6-8 0-6 0-6 0-3 7-9 

 

 

49. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղա-

դրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, 

մասնակցություն, եզրափակիչ քննություն) ստացված միավորների գումարն է: 

50. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ 

մասնագիտական դասընթացները: 

51. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչ-

ներն են 2 ընթացիկ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ 

ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում 

է դասավանդող դասախոսը: 

 

Աղյուսակ 3. 

  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատ-

կացվող միավորները 
 

Գնահատման բաղադրիչը 

2 ընթացիկ 

քննությու

ն 

Ընթացիկ 

ստուգում 

(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 

Գնահատման բաղադրիչի կշիռը  35-45 % 0-40 % 0-40 % 0-15 % 

Հատկացվող առավելագույն միավորը 7-9 0-8 0-8 0-3   

 

52. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոք-

րածավալ մասնագիտական դասընթացները:  

53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր 

բաղադրիչ է եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգում-

ներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասա-

վանդող դասախոսը: 
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Աղյուսակ 4. 

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղա-

դրիչները և հատկացվող միավորները 
 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

Ընթացիկ 

ստուգում(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակցու-

թյուն 

Եզրափա-

կիչ  

քննություն 

Գնահատման 

բաղադրիչի կշիռը  
0-40 % 0-40 % 0-15 % 35-45 % 

Հատկացվող 

առավելագույն 

միավորը 
0-8 0-8 0-3 7-9 

 

54. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բա-

ղադրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխա-

տանք, մասնակցություն) ստացված միավորների գումարն է: 

 
Աղյուսակ 5. 

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակի օրինակ 

Մասնակցության 

տոկոսը (%) 

Հատկացվող 

միավորը 

91-100 % 3 

81-90 % 2 

71-80 % 1 

 70 % 0 

 

55. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի 

մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում 

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի 

(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի 

թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում 

նշանակվում է «0» միավոր։ 

56. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե 

կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

57. Կիսամյակում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների թիվը չի կարող 

գերազանցել հինգը: 

58. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառու-

ցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես 

նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնա-

գիտական դասընթացը: 
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6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

59. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղե-

կացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես 

նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։ 

60. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն) կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է 

ուսումնական գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը 

հանձնվում է Ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է 

նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

61. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝ 

ուսումնական կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման 

համակարգում՝ 6-7-րդ և                      11-12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր 

չեն նախատեսվում):   

62. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամ-

յակային քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման 

համակարգում՝ 13-16-րդ շաբաթներում: 

63. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկա-

նավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության 

տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ 

քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

64. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստու-

գարքների և եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը հրապարակելու օրը 

ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախո-

սին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպ-

քում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին: Առցանց 

եղանակով իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է 

էլեկտրոնային փոստով: 

65. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված 

նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն  քննական տետրում 

ներկայացված  պահանջներին։ 

66. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրա-

քանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-

ի): Եթե եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումից հետո ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ 

բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, 

հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի 

համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է 

ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:  
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67. Տեղեկագրերը սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկ-

վում է նրա համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտո-

նական տեղեկացում: Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական 

իր էլեկտրոնային փոստը: Որևէ անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է 

գրավոր բողոքարկել` դիմելով կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման 

(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին, բայց ոչ ուշ, քան գնահատականի 

մասին պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

հակառակ դեպքում ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում 

է անփոփոխ: Եթե ուսանողը վատառողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում 

նրա փոխարեն կարող է ներկայացնել լիազորված անձը: 

68. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապա-

տասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրո-

ռեկտորի թույլտվությամբ: 

 

6.4. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը  

69. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն 

ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու 

նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, 

որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են նրա ուսումնասիրած 

դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած 

արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն 

արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական 

ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը  հասանելի է ՈՒԿՀ-ում:  

70. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու 

համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են 

տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադի-

մությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանա-

կական ցուցանիշները` 

0. գումարային կրեդիտներ, 

1. գնահատված կրեդիտներ, 

2. վարկանիշային միավորներ, 

3. միջին որակական գնահատական։ 

71. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարա-

րելու նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։ 

72. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է 

թվային միավորներով. 

 :Îñ»¹ÇïÎ¶
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73. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների 

(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալ-

ների գումարն է. 

  ³ñ¹¶ Îñ»¹ÇïìØ
, 

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն 

է: 

 

74. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների 

միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված 

կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտու-

թյամբ). 

 

Î¶

ìØ
Øà¶  ։ 

 

75. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշ-

վարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 

տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։  

7. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ 

76. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին 

տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։  

77. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձ-

նում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման 

արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն 

ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ 

քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման 

հնարավորությամբ:  

78. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայա-

ցած ուսանողը կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջա-

նում:  

79. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար-

ման շրջանում ընթացիկ քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր 

ցանկությամբ՝ մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ քննությունների համար սահմանված 

առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

80. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչ-

ների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի 

գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված 

ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի 
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եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի 

ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

81. Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ 

քննությունների գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչ-

ներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդ-

յունարար գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը 

համարվում է առարկայական պարտք: 

82.  Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 

միավոր ստացած ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա 

սկիզբը վճարովի հիմունքներով կրկնել դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե 

առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12 կրեդիտը5:  

83. Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն 

հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:  

84. Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտո-

րը: Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է 

միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։ 

85. Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազա-

գույն 10 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում 

նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:  

86. Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առա-

ջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, 

ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ 

ուժային կառույցների պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական 

պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի 

հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ:  

87. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողի` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրա-

մանը տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերա-

հանձնման արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած 

չափանիշների:  

88. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած 

կամ «անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական 

աշխատանքը (նույն՝ նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով) 

հաջորդ ուսումնական տարիներին: 

89. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատա-

րողականն ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման 

կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման 

կարգի պահանջների:  

90. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալ-

սարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված 
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ուսանողը վերականգնումից հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված 

թեմայով մագիստրոսական թեզը: 

8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

91. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղա-

դրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտե-

լիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 

92. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմա-

նավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական 

(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտա-

կան (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), 

իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագի-

տական  պրակտիկա:  

93. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսե-

րի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդ-

հանուր մասնագիտական գիտելիքները:  

94. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնա-

գիտական հմտությունները: 

95. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են  համապա-

տասխան կրթական ծրագրով: 

96. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան 

մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, 

ինստիտուտ, կենտրոն) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

97. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, համաճա-

րակ և այլն) ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմա-

կերպվել առցանց եղանակով:  

98. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանա-

գրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստա-

տության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: 

Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:   

99. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական պրակտի-

կայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք: 

100. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» 

նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առա-

ջադրանքները:  

 

9. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ 

101. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերա-

նայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ: 
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102. Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլ-

տետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում է ռեկտորը: 

103. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով 

հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն 

ու նպատակահարմարությունը: 

104. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակեր-

պում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային և 

ոլորտային (առկայության դեպքում) շրջանակների և աշխատաշուկայի պահանջ-

ներին համապատասխան: 

105. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանոթ լինի գնահատման ժամանակակից 

մեթոդներին, համապատասխան օրենսդրական փաստաթղթերին: 

106. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի 

մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտա-

քին այլ շահակիցների: 

107. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մաս-

նագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

108. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտ-

րոն) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հա-

վատարմագրման: 

109. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան: 

110. Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում է  

կրթական ծրագրի ղեկավարի հետ:  

111. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի 

մեկից ավելի կրթական ծրագրեր: 

112. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և 

պարտականություններին, համալսարանում գործող և հատկապես ուսանողներին 

առնչվող կանոնակարգերին ու կարգերին (ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմա-

կերպման կարգ, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթա-

թոշակների հատկացման կարգ, ԵՊՀ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն), 

ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն: 

113. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և հա-

րակից դասընթացների ընտրության հարցում: 

114. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը լսում և 

գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների հաշվետվությունները: 

 

10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ 

115. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասըն-

թացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։  
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116. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող 

կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսա-

կան ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու 

համար և պարունակում է. 

1. առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանա-

կացույցը և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը, 

2. կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, 

մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթա-

կան վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, 

ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները 

և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

3. կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի 

անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին 

հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքա-

նակները՝ ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական 

վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական ու 

ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դաս-

ընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասա-

վանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:  

11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ 

117. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում 

պահվող հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է: 

118. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի. 

1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը, 

2. ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր 

միջուկով), 3x4 չափսի մեկ լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման 

քարտի պատճենը, ընդունելության գրավոր քննության գնահատականը 

հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու դեպքում 

այդ արտոնությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերի 

պատճենները: Այս փաստաթղթերը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկա-

յացնում է դեկանատ` դասերը փաստացի սկսվելուց  հետո առաջին շաբաթվա 

ընթացքում,  

3. համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, 

4. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու 

ֆակուլտետային բոլոր հրամանները: 

119. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի. 

1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ 

լուսանկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

դիպլոմի և դրա հավելվածի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, 
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զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում)  պատճենները, 

2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,  

3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու 

ֆակուլտետային բոլոր հրամանները: 

120. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ, 

ներառյալ շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և 

ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

121. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնա-

կան էլեկտրոնային քարտում կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) դեկանատի կողմից 

լրամշակվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր 

հրամանները: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ  

ուսումնական էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում 

են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 

 

12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

122. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է 

2022/2023 ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա: 
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II ԲԱԺԻՆ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 
Քիմիայի  ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` 

հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 

 

1. «Քիմիա», 

2. «Սննդի անվտանգություն»: 
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«ՔԻՄԻԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

«Քիմիա»  053101.01.6 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Քիմիայի  բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2014 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

  Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական 

ծրագրերի) կարգի ՀՀ կառավարության որոշման։ 

 Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է ընդունելության քննություններ հետևյալ 

առարկաներից՝ «Քիմիա» պարտադիր, «Ֆիզիկա» կամ «Կենսաբանություն» կամընտրական   
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 Ուսանողներին տրամադրել քիմիայի ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ՝ համապատասխան 

ապագա մասնագիտական գործունեությանը 

 Ծանոթացնել քիմիայի տեսական, գործնական և մեթոդաբանական ժամանակակից 

մոտեցումներին 

 Պատրաստել քիմիայի ժամանակակից գիտատեխնիկական մակարդակին համապատասխան 

գիտելիքներով զինված և տնտեսության ու գիտության տարբեր ոլորտներում այդ գիտելիքների 

կիրառման հմտություններով օժտված մասնագետներ: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական 

գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները, 

2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության 

արդի եղանակները, 

3. Ձևակերպել ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար անհրաժեշտ 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները, հիմնավորել տեղեկատվության 

հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները, 

4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի 

և  անալիզի մեթոդները, 

5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով, 

6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:  
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.   

1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլու-

ծության որակական և քանակական եղանակները, 

2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու քիմիայի ոլորտի նորարարական 
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և առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար, 

3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և 

տալ  որակական ու քանակական  գնահատական, 

4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի 

կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման 

վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը, 

5. Համակարգել և լայն հանրությանը ներկայացնել քիմիայի ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվությունը, գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները: 

6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները, 

7. Կիրառել տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) քիմիայի և հարակից 

բնագավառների հետ առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքը 

դյուրացնելու և ավտոմատացնելու նպատակով: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու 

աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի 

նորմերը, 

2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները, 

3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, 

համադրել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից, 

4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

ստանալու համար, 

5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, 

վարել մասնագիտական բանավեճեր: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  
Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 
Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական 

մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 

դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և 

կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝ 
1) եզրափակիչ գնահատումով 

2) առանց եզրափակիչ գնահատման 

3) առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման  

4) ստուգարքային 

 

Ուսանողների  գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ ձևերով/բաղադրիչներով.   

 գրավոր և բանավոր ընթացիկ քննություններ  
 գրավոր և բանավոր ընթացիկ ստուգումներ 
 ինքնուրույն աշխատանք 
 հետազոտական աշխատանք  
 դասընթացին մասնակցության գնահատում 
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 եզրափակիչ բանավոր քննություններ  
 զեկուցումներ 
 ռեֆերատներ  

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի 

անցնել բնապահպանության, գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, էներգետիկայի և 

բնական պաշարների, կրթության և գիտության, առողջապահության նախարարությունների ստորա-

բաժանումներում, սննդի և կոսմետոլոգիայի արդյունաբերության հետ առնչվող տարբեր 

ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

 գիտաշխատող, 

 փորձագետ, 

 արտադրանքի մենեջեր, 

 տեխնոլոգ, 

 լաբորանտ,  

 մասնագետ,  

 կրիմինալիստ: 

Բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ քիմիայի և 

քիմիային հարակից մասնագիտացումներով մագիստրոսական ծրագրերում, ինչպես նաև 

արտասահմանյան բուհերում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված 

լաբորատորիաներ, այդ թվում նաև անիմացիոն ծրագրեր 

 էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներ: 

     Ուսանողները կարող են օգտվել նաև ամբիոնների փորձառու դասախոսական կազմի հեղինակած 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներից, ուսումնական ձեռնարկներից, թեմատիկ ցուցադրական 

նյութերից: Ուսանողների տրամադրության տակ են նաև ուսումնական և գիտահետազոտական  

աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ սարքերով ու սարքավորումներով, 

համակարգիչներով և համապատասխան ծրագրային փաթեթներով ապահովված ուսումնական և 

գիտական լաբորատորիաները: Ամբիոններում կազմակերպվում են խորհրդատվական 

ծառայություններ: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 

օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 
Ներկայացվող ծրագիրը կազմելու համար օգտագործվել է ֆակուլտետի բակալավրի 

մասնագիտական ծրագրի տարիների փորձը: Ուսումնասիրվել են նաև ՌԴ-ի (Մոսկվայի պետական 

համալսարանի, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի), ինչպես նաև 

Եվրոպայի (Ֆրանսիայի Մոնպելյեի, Գերմանիայի Բոխումի, Կարլսրուհեի, Զաարլանդի, Ռոստոկի, 

Իտալիայի Բոլոնիայի) և ԱՄՆ-ի մի շարք համալսարանների ծրագրերը: Հիմք ընդունելով վերը նշված 

ծրագրերի հիմնական դրույթները, կազմվել է սույն ծրագիրը, որը նախատեսում է պատրաստել 

ավելի խորը գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, ովքեր կարող են աշխատել տարբեր 

ուսումնագիտական և արտադրական ոլորտներում: 

 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 
Ներկայումս ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետը այն միակ կրթօջախն է, որն իրականացնում է «Քիմիա» 

մասնագիտությամբ բակալավրիական ծրագիրը: Ծրագրի իրականացման նպատակահար-

մարությունը պայմանավորված է ֆակուլտետում նյութական և ժամանակակից տեխնիկական 

բազայի առկայությամբ: Բացի այդ, ծրագրի իրականացմանը ներգրավված են առաջատար մաս-

նագետներ ԵՊՀ-ից, ովքեր պարբերաբար մասնակցում են որակավորման  բարձրացման 
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դասընթացներին և կարող են ապահովել միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչների և 

չափորոշիչների պահանջները տվյալ մասնագիտության համար։  

Ծրագրի կարևոր առաձնահատկության, դրա դերի ու նշանակության մասին հավաստում են 

շարունակական գիտական և ուսումնական աշխատանքների ուղղվածությամբ համագործակ-

ցությունը Գերմանիայի Դաշնության Ռոստոկի և Զաարլանդի համալսարանների, Ռուսաստանի 

Դաշնության Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան հետ և այլն: Ուսանողների 

մասնագիտական պատրաստվածությունը բարձրացվում է նաև ծրագրի արտասահմանյան 

գործընկերների կողմից: Պարբերաբար անց են կացվում դասախոսկան կազմի և բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողների փոխանակում, ավարտական և գիտական աշխատանքների 

համատեղ իրականացում:   

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քիմիայի ֆակուլտետի շրջանավարտները հիմնականում 

աշխատում են ըստ մասնագիտության: Մեծ է հետազոտման տարբեր եղանակների տիրապետող 

բարձր որակավորմամբ մեր շրջանավարտների պահանջարկը նաև հարակից մասնագիտությունների 

գծով: Միաժամանակ պետք է նշել ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի շրջանավարտները ցանկալի 

մասնագետներ են նաև արտերկրի բազմաթիվ համալսատաններում և գիտական կենտրոններում: 

Նրանցից շատերը սովորել և ավարտել են Եվրոպայի, ԱՄՆ, Կանադայի, Հարավային Կորեայի, 

Հոնկոնգի, Էստոնիայի  առաջատար համալսարանների մագիստրատուրաներ, այժմ էլ աշխատում են 

այդ երկրներում: 

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին 

ներկայացվող պահանջներ 
1. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  
 Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք 

տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի կոնցեպտուալ 

հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, դասավանդման գործընթացում 

նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,  

 դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական ծրագրի 

կազմելու հմտություն, 

 ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական 

հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,  

 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և ըստ 

ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի դրանք իրականացնելու 

պատասխանատվություն:  

 

Հետազոտական  
 Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու 

հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային գիտաժողովներում զեկույցներ, 

դրամաշնորհներ),  

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ 

ինֆորմացիայի հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և 

արդիականության կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում ուսումնական 

պրոցեսում, ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական աշխատանքներում, 

 քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ, 

մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ատենախոսական 

աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:   

 

Հաղորդակցման  
 լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն, 

 հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,  
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 առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի A2 մակարդակին 

համապատասխան),  

 թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, ծրագրեր, 

մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր իրավիճակներում 

համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն: 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  
 հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,  

 հիմնական համակարգչային հմտություններ (Word, Excel, Power Point), 

 ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, Web of Science, Scopus և այլն) 

օգտվելու հմտություն, 

 մասնագիտացմանը անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման հմտություններ, 

 ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր 

գիտելիքներ ստեղծելու համար:  

 

Այլ կարողություններ  
 Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման ձգտող, 

ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,  

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն,  

 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 

2. Մասնագիտական կարողություններ 

 

  Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության մասնագիտական 

վերլուծության և գնահատման կարողություն,  

 հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու 

կարողություն,  

 մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու 

կարողություն,  

 քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական 

վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,  

 քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային խմբեր 

առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական 

գործունեություն ծավալելու կարողություն,  

 քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան 

կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն իրականացնելու 

հմտություն,  

 հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցային 

հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,  

 մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և 

անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի իրադարձություններ 

կառավարելու կարողություն,  

 մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, 

շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,  

 սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը՝ կոնտենտը կառավարելու և 

ապահովելու կարողություն, 

 մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն, 

ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք բերած 

ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,  

 լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու 

ուսանողներին իրազեկում:  
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3. Ընդհանուր պահանջներ  

 

Գիտական աստիճան  
 գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ 

կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային փորձ, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն: 

 
Մանկավարժական փորձ  

 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին հատկացված 

դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ առնվազն 3 տարվա 

պասիվ պրակտիկ գործունեություն, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների:  

 

Այլ պահանջներ  
 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 4.0 

(գործող դասախոսների համար)։ 
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների 

ոլորտներում քիմիական գիտելիքների կիրառման տեսական և 

գործնական հիմունքները: 

Բ1 Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները: 

Ա2 Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և 

հետազոտության ու վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ2 Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի 

ոլորտի նորարարական և առաջադեմ մոտեցումները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Ա3 Ձևակերպել ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման 

համար անհրաժեշտ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական 

հասկացությունները, հիմնավորել տեղեկատվության հավաքման, 

պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները: 

Բ3 Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող 

գործընթացները, մեկնաբանել և տալ որակական ու քանակական  

գնահատական: 

Ա4 Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, 

հատկությունները, դրանց սինթեզի և  անալիզի մեթոդները: 

Բ4 Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր 

եղանակները, ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների 

հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա ընտրելով 

օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը: 

Ա5 Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները դրված գիտահետազոտական  

խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ5 Համակարգել և լայն հանրությանը ներկայացնել քիմիայի ոլորտին 

առնչվող տեղեկատվությունը, գաղափարները, խնդիրները և դրանց 

լուծումները: 

Ա6 Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների 

պարզաբանման համար: 

Բ6 Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել  

միջոլորտային հետազոտությունների  արդյունքները: 

  Բ7 Կիրառել տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) 

քիմիայի և հարակից բնագավառների հետ առնչվող զանազան խնդիրներ 

լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքը դյուրացնելու և ավտոմատացնելու 

նպատակով: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու 

հմտությունները, փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխա-

տանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի 

նորմերը: 

Գ3 Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային 

մակարդակը, համադրել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև 

տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ2 Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական 

աշխատանքներում, պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել ծագող 

խնդիրները: 

Գ4 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար: 

Գ5 Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, վարել մասնագիտական բանավեճեր: 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

  Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

  Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Գ 

5 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

(ՊԱՐՏԱԴԻՐ) 

                       

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ01              +    +  +   

Ռուսերեն-1 1704/Բ02              +    +  +  + 

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0608/Բ03 +             +     +    

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ04              +    +  +  + 

Ֆիզդաստիարակություն 
0001/Բ05/Բ0

8/ Բ10/Բ12 

                 +  +   

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ06              +    +  +   

Ռուսերեն-2 1704/Բ07              +    +  +  + 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ09              +    +  +  + 

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ11              +    +  +  + 

Կամընտրական առարկաներ                        

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/ 

Չինարեն-1 

1602/1604/ 

1608/1803/12

05/Բ13 

             +      + + + 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/ 

Չինարեն/-2 

1602/1604/ 

1608/1803/12

05/Բ15 

             +      + + + 

Բազմամբիոնային առարկաներ                        

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

0002/Բ14                  +   +  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

(ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 4) 

                       

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01                  + +    

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր  0604/Բ01 +                   +   

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ01                  + +    

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01                  +  +   

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ01                  +  +   

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ01                  +  +   

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ01                  +   +  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

2301/Բ01               +   +   +  

Տնտեսագիտություն հիմունքներ 1007/Բ01                   + +   

Տրամաբանության հիմունքներ 1311/Բ01                   +   + 

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ01                  +   +  

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01                  + +    

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ)                        

Բարձրագույն մաթեմատիկա 0102/Բ01   +          +       + +  

Անօրգանական քիմիայի  հիմունքները 0608/Բ02      +   +         +     
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Մասնագիտության  ներածություն 0603/Բ03  +       +         +     

Բյուրեղաքիմիա 0608/Բ04     +     +           +  

Ֆիզիկա 0410/Բ05   +           +      + +  

Անօրգանական քիմիա-1 0608/Բ06  +         +        +    

Օրգանական քիմիայի հիմունքներ  0603/Բ07 +         +          +   

Անալիտիկ քիմիա-1 0608/Բ08    +       +        +    

Անօրգանական քիմիա-2 0608/Բ09 +             +      +  + 

Քվանտային քիմիա 0604/Բ10 +            +  +     +   

«ՀԲ» Անալիտիկ քիմիա-2 0608/Բ11    +     +  +           + 

Կոմպլեքս միացությունների քիմիա 0608/Բ12     + +      +      +     

Օրգանական քիմիա-1 0603/Բ13 +         +          +   

Ֆիզիկական քիմիա-1 0604/Բ14   +  +      +        +    

Մոլեկուլի կառուցվածք 0604/Բ15    +       +          +  

Լուծույթների քիմիա  0604/Բ16     +    +  +         +   

Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ 0604/Բ17    + +    +             + 

Օրգանական քիմիա-2 0603/Բ18      +      +       +    

Քիմիական տեխնոլոգիա 0608/Բ19     + +    +           +  

Ֆիզիկական քիմիա-2 0604/Բ20      +    +          +   

Անօրգանական սինթեզ 0608/Բ21    +         +       +   

Մոլեկուլների համակարգչային դիզայն 0604/Բ22      +      +   +      +  

«ՀԲ»Կոլոիդային քիմիա 0604/Բ23  +         +       +    + 

Կենցաղային քիմիա 0603/Բ24     +     +           +  

Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա -1 0603/Բ25     +     +        +     

Էլեկտրաքիմիա 0604/Բ26 +          +       +     

«ՀԲ»Օրգանական սինթեզ 0603/Բ27     +        +      +   + 

Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա -2 0603/Բ28      +   +         +     

Փորձարարական տվյալների մշակում 0604/Բ29     +     +     +    +    

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ԿԱՄԸՆՏՐԱՅԱՆ 

3) 

                       

Կամընտրական առարկաներ                        

Երկրաքիմիա 0608/Բ01 +             +       +  

Շրջակա միջավայրի քիմիա 0608/Բ01 +             +       +  

                        

Սորբենտների քիմիա 0608/Բ02     +      +        +    

Հոմոգեն կատալիզ 0604/Բ02 +          +        +    

                        

Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա 0603/Բ03    +          +       +  

Նյութագիտական կրիմինալիստիկա 0603/Բ03    +          +      +   
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«ՔԻՄԻԱ» ԾՐԱԳՐԻ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
 

1․1106/Բ01 2․Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 3․ECTS կրեդիտ 2 

4․2 ժամ/շաբ. 5․դաս. - 2 ժամ  

6․1-ին՝ աշնանային 7․ ստուգարքային 
8.Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ 

ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 
 Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  հիմնահարցերը, 

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի 

պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 
 Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները, 

 Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու 

արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար, 

3. քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): 

Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) 

հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկե դարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո 

(428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի 
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հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-

վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

 

 

1. 1704/Բ02 2. Ռուսերեն-1 3. ECTS կրեդիտ 4 

4.  4 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝  

պարզաբանել ուսանողների ռուսաց լեզվի տիրապետման նախնական մակարդակը, ընդլայնել բանավոր 

խոսքի բառապաշարը, զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները, ծանոթացնել խոսքի մշակույթի 

հիմնական դրույթներին, ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին, ծանոթացնել 

գիտական ոճի առանձնահատկություններին, ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական 

բառապաշարի և տերմինների ընկալումը, ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և 

վերարտադրումը, զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն, 

●   կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը, 

●   մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները, 

●   տիրապետել պահանջվող քերականական կանոնների, 

 ●   գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով, 

●   պատասխանել հարցերին, 

● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում, 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,  

●   թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      ● գործնական պարապմունքներ, 

      ●  ինքնուրույն աշխատանք, 
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      ●  թիմային աշխատանք, 

      ●  բանավոր ներկայացում, 

      ●  հարց և պատասխան, 

      ●  ստուգողական աշխատանք, 

      ●  ուսուցողական ֆիլմի դիտում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական 

աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի  վրա: Ստուգարքի 

ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց՝ նախապես տրամադրված հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  ● քերականության հիմնական հարցերը, 

  ● խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները, 

  ● շարահյուսական կառուցվածքները, 

  ● գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները, 

  ● գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները, 

  ●  մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

 

 

1. 0608/Բ03 2.  Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. ECTS կրեդիտ 2 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային 7.  ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի, 

բնապահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների և 

կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին, ընդհանուր և սոցիալական էկոլոգիայի, մարդու էկոլոգիայի, 

բնօգտագործման հիմունքներին, դաստիարակել քաղաքացիական դիրքորոշում և պատասխա-

նատվություն մարդկության և բնական միջավայրի նկատմամբ, տեղեկացնել կլիմայի համամոլորակային 

փոփոխություններին և դրա հետևանքների կանխատեսելիությանը, շրջակա միջավայրի աղտոտվա-

ծության հիմնահարցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
  քննարկել և հասկանալ էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական  հարցերն ու մոտեցումները, 

   տիրապետել  էկոլոգիայի հիմնական օրենքներն ու կանոնները, 

   ներկայացնել  էկոհամակարգի  բաղադրիչները, դրանց  կայունությանը, նյութերի կամ 

էներգիայի փոխանակության ձևերին և զարգացմանը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 օգտագործել այդ գիտելիքները շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցությունների 

հետեևանքները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու համար, 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները շրջակա միջավայրի բնապահպանական կարևորագույն 

խնդիրների լուծման գործողություններում, 

 կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
  կիրառել ձեռք բերված  տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 աշխատել թիմում և լուծելու բարդ խնդիրներ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու եղանակները. 

1. դասախոսություն, 

2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ,   

3. ցուցադրական նյութեր: 

12. Գնահատման եղանակները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. գնահատման համար կարելի է հաշվի  առնել ուսանողի կողմից նախապես ներկայացված 

ռեֆերատը:  Հարցատոմսը ընդգրկում  է առավելագույնը 4 հարց նախապես տրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս գիտությունների 

համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական հիմնական օրենքները և կանոնները:  

Թեմա 2. Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3.  Օրգանիզմների և միջավայրի 

փոխհարաբերությունները: Էկոգործոններ: Թեմա 4.  Էներգիան էկոհամակարգում: Սննդային շղթաներ: 

Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5. Մարդու էկոլոգիա: Շրջակա միջավայր: Մարդածին 

համակարգեր: Թեմա 6. Բնական պաշարների դասակարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում: 

Թեմա 7. Էկոհամակարգերի կիբեռնետիկական բնույթը: Էկոհամակարգերի և շրջակա միջավայրի 

ոլորտների  ուսումնասիրման գլոբալ եղանակները:  Թեմա 8. Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9. Շրջակա 

միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերը: Թեմա 10․Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․Գրիգորյան Կ. Վ, Եսայան Ա. Հ,  Ժամհարյան Հ. Գ, Խոյեցյան Ա. Վ, Մովսեսյան Հ. Ս, Փիրումյան Գ. Պ. 

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ -Եր., Զանգակ-97,  2010.-224էջ: 

2․Մելքունյան Լ.  Էկոլոգիայի հիմունքներ.-Եր., Զանգակ-97, 2008.-288էջ: 

3․Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. Ростов н/Д. Феникс. 2007.-602с. 

4․Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Глобальная экология. М. Книга сервис. 2003г-284с. 

 

 

1. 1401/Բ04 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -1 3.  ECTS կրեդիտ   2 

4.    2 ժամ/շաբ. 5. գործ. -2 ժամ 

6.  1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, ծանոթացնել լեզվական նորմի 

չափանիշներին, նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու 

փոփոխությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը: 
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 Սովորեցնել լեզվական նորմին համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 
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հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

     Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով. 

յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 

3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,   2016: 

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

 

 

1․1106/Բ06 2․Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 3. ECTS կրեդիտ 2 

4․ 2 ժամ/շաբ.   5․դաս. - 2 ժամ 

6․2-րդ՝ գարնանային 7․ ստուգարքային 
8.Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն 

շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

 Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն ու 

զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի 

վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական 

պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման 

արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար, 

3. քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան 

շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 

թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն 

(սկզբիցմինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:   

3. Հայոցպատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-

97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

 

 

1. 1704/ Բ07 2. Ռուսերեն- 2 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ամրապնդել և զարգացնել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվային հմտությունները, զարգացնել 

գիտելիքները մասնագիտական լեզվի քերականության ուղղությամբ, ամրապնդել շարահյուսական 

կառուցվածքների հստակ օգտագործման հմտությունները, զարգացնել մասնագիտական թեմաների 

քննարկման և բանավեճի կարողությունները, ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի 

գերազանց իմացություն, ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ, 

ներկայացնել լեզվի տիրապետման միջազգային համակարգի B1 մակարդակի չափորոշիչները և 

ստուգման պահանջները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն, 

        ●  ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ, 
●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 
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● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 

● մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին, 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      ● գործնական պարապմունքներ, 

      ●  ինքնուրույն աշխատանք, 

      ●  թիմային աշխատանք, 

      ●  բանավոր ներկայացում/զեկույց/, 

      ●  բանավեճ, 

      ●  ստուգողական աշխատանք, 

       ●  թեստային աշխատանք, 

      ●  վիկտորինա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական 

աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի  վրա: Ստուգարքի 

ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  ● շարահյուսական կառուցվածքներ 

  ● սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

  ● պարզ և բարդ նախադասություններ 

  ●  կապեր և կապական բառեր  

  ●  գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները 

  ●  մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение 

дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 
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1. 1401/Բ09 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.  ECTS կրեդիտ   2 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  գործ. -2 ժամ 

6.  2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, ծանոթացնել խոսքի 

հիմնական արժանիքներին, նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատ-

կությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

 կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով. 

յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

2. խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 

3. խոսքային վարվեցողություն, 

4. գործառական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991: 

 

 

1․1302/Բ11 2. Փիլիսոփայության  հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 4 
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4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ, սեմ. – 2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային  7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության 

դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ  ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

 տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիո մշակութային հիմունքները : 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ 

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում, 

2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: 
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և 

գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` 

Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` 

Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու 

փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության 

փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական 

ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգեւոր մշակույթ եւ քաղաքակրթություն: Թեմա 
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10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013. 
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
 

 

1.1602/Բ13 2. Անգլերեն-1 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5.գործ. – 4 ժամ 

6.  1-ին՝  աշնանային 7.  ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների    

ներմուծում և ուսուցում,  

4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և 

թարգմանություն 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա .  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 բացատրել  անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական  

կառույցները 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի  հիմնական հասկացությունները, 

բ .   գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի 

հիմնական հմտությունները 

 գ .ընդհանրական /փոխանցելի/  կարողությունները. 
 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական  աղբյուրներից;    

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և խմբային  հաղորդակցական առաջադրանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ. 

1.գրավոր  ստուգում  (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. անգլերենի քերականական կառույցները,   

2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում, 

3. մասնագիտական անգլերենի  հիմնական բառապաշարը, 

4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1.  Khasapetian S. “English for History Students”  Yerevan 2009 

2.  Cotton D., Falvey D., Kent S.,  “Language Leader (upper intermediate )” 2008 
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3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011 
 

 

1.1602/Բ15 2. Անգլերեն-2 3.  ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, շարա-

հյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների մասին, 

2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման 

մակարդակի բարձրացում, 

3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում, 

4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման  կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր  բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում  անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացություն, 

  բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում  և 

թարգմանություն, 

  ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական 

թեմաների վերաբերյալ, 

  արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) 

տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և խմբային հաղորդակցական  առաջադրանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ. 

1.գրավոր  ստուգում  (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.  մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, 
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2. անգլերենով մասնագիտական  գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն, 

3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, 

4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում, 

5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Khasapetian S.,  Grigoryan  A.   “English for History students”  Yerevan 2005 

2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students”    Yerevan 2002 

3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011 

 

 

1. 1604/Բ13 2. Գերմաներեն-1 3.ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին, 

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների 

մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,  

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Գործնական պարապմունք,  

2. Ինքնուրույն աշխատանք, 

3. Խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:  

2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 

տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության 

աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և 

սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: 

3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց 

առանձնահատկությունները:  

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», 

«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1,  Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 

 
1. 1604/Բ15 2. Գերմաներեն-2  3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ 

6.2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները, 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով, 

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները 

գերմաներեն լեզվից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարների 

մասին, 

 ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

 պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու 

փոխադրման սկզբունքների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

 համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 

 գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

 մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 
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համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:  

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական 

երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:  

3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու 

գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի 

համաձայնեցումը ենթակայի հետ:Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական 

հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական 

շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», 

«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2,  Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

 
1. 1608/Բ13 2.Ֆրանսերեն-1 3. ECTS կրեդիտ 4 

5.4 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 
8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ, 

 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ,  

 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ: 

  9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում, 

 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները, 

 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

գ .ընդհանրական /փոխանցելի/  կարողությունները. 

 թարգմանելու հմտություններ, 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 
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հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ. 

 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում 

 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

 Présentations et usages 

 La famille – les âges de la vie 

 Le temps qui passe 

 Le physique – l’apparence 

 Les activités quotidiennes 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan,  2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE 

internationale, Paris 2009. 

 

 
1. 1608/Բ15 2.Ֆրանսերեն -2 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ 

6. 2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողությունները,  

 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

  9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 

 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը, 

 բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 
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տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ. 

1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում 

2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Les professions – les métiers 

 La technologie 

 La communication 

 L’argent- la banque 

 Le caractère et la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan,  2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 

2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE 

internationale, Paris 2009. 

 
1. 1803/Բ13 2. Թուրքերեն - 1 3.  ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5.գործ. – 4 ժամ 

6.  1-ին՝  աշնանային 7.  ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն 

 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ 

 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
   ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը 

   սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
   վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ 

   թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 
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Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն 

2. տեքստերի և վարժությունների կազմում 

3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:   

Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:  

Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:  

Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:  

Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ 

լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես դասագիրք բուհերի 

ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

 
1. 1803/Բ15 2. Թուրքերեն - 2 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն 

 խորացնել  թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները 

 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.  ներկայացնելու  ժամանակակից թուրքերենի  շարահյուսական  ու ձևաբանական հիմնախնդիրները 

2.   սահմանելու  պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3.   թարգմանելու  ոչ մեծ  բարդության  տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն 

2. տեքստերի և վարժությունների կազմում 

3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն  



49 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը: 

Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը: 

Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում: 

Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները: 

Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա  ժամանկաձևը: 

Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ 

լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես դասագիրք բուհերի 

ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

 

ԲԱԶՄԱՄԲԻՈՆԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
 

1. 0002/Բ14 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. ECTS 

կրեդիտ  4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. - 2 ժամ, գործ. – 2ժամ 

6.    2-րդ՝ գարնանային 7. ստուգարքային 
8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ, 

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ 

պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին 

բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

     ներկայացնել տեղեկատվությունԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին 

ու պաշտպանության ձևերին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 

դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 կիրառել ձեռքբ երված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 
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 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններիր և շրջապատիհամար:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

2. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

3. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

4. ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության 

արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի 

ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. 

հրատ., 2006, 238 էջ: 

2. Հեղինակների կոլեկտիվ, «Մինչ բժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

3. Կ.Ա. Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչ բժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

4. Մ.Խ. Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, 

Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

5. Ս.Ա. Մանուկյան, Գ.Հ. Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2017 

 

 



51 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 4 
 

1․1302/Բ01 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին, 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները, 

   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ, 

    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
  պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում, 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

 Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը, 

3. Կրոնական էթիկա, 

4. Բիոէթիկա, 

5. Քաղաքական էթիկա, 

6. Սիրո մետաֆիզիկա, 

7. Կյանքի իմաստը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2.Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3.Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4.Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

5.Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

 
1. 0604/Բ01 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ  2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 2 ժամ 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և 

կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, 

տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  

հայտնագործությունները, 

 պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1.Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ,  

2. սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական 

աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի  վրա: Ստուգարքի 

ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի առանձնա-

հատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և 

կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

2. А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

3. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 335с. 

Москва, 2008. 
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1. 1005/Բ01 2. Գործարարության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսագործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար 

լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման 

բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության կազմա-

կերպման տեսագործնական հիմունքները, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   

մոտեցումները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության զարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 

վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և նպատակահար-

մարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման 

աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային 

կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2.Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ, 

 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

 այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները 

1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ  

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական 

գաղափարների մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները  

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը 

և բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, 

ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատ-

կություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և 

դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ 

արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն 

որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ 

բանավոր ներկայացման հիման վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասա-

կարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և 

կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային 

կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը 

ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), 

Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), 

Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության 
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առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթո-

լիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց 

եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի 

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր 

բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

 

 

1. 1306/Բ01 2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ,  

6.  3-րդ՝աշնանային  7․ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը, 

 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման 

հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնելփոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

  օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի 

առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին, 

 կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 դասախոսություն, 

 սեմինար պարապմունք, 

 քննարկում,  

 պրակտիկ աշխատանքներ, 

 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ  

3.  Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

 

 

1. 1107/Բ01 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3.ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ,  

6. 3-րդ՝ աշնանային  7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ, 

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

 ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները, 

 նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

 քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

 ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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 ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և 

լոկալ դրսևորումները,  

 տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 

4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.   
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1. 2203/Բ01 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ  

6. 3-րդ՝ աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի 

կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիա-

լական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 
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2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

 

1. 2301/Բ01 

 

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2  ժամ /շաբ. 5. գործ. - 2 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ, 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ7. Կիրառել տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) քիմիայի և հարակից 

բնագավառների հետ առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքը դյուրացնելու և 

ավտոմատացնելու նպատակով: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում 

էլ. փոստին: 

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը 

հանձնել առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

2․Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 
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3․Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

 

 

1. 1007/Բ01 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. ECTS  կրեդիտ 2 

4.2 ժամ/շաբ.   5. դաս. - 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային  7.ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝   

ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների բովանդակության 

դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական 

մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները 

կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման 

համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել 

հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 

տնտեսագիտական  հասկացությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, մասնագիտություն-

ների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Գ2.Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

 դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական 

կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

 ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար ուսանողների հետ տնտեսական 

քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր հիմնախնդիրների 

պարզաբանում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը: 

5. Արտադրության ծախքերը, գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

2.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  
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Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ 

հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, 

2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

 

 

1.1311/Բ01 2. Տրամաբանության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ  

6.  3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն, 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձավորմանը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 հասկանալ  մտքի կառուցվածքը,  

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում 

ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 

կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 

հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի 

պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

     Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և լեզու: 

Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ 

դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. 

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

3. Ивлев Ю.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

1. 1202/Բ01 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային  7. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական 

ակունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական 

հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

 ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և 

կատարել թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում, 

 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 
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համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ 

պատրաստում: 

5. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հար-

ցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 10 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և 

առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը, 

կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝  Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4՝ Քաղաքական կուսակցություններ և 

կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝  Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական 

համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և 

լիդերություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

2. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.: ЮНИТИ, 2005. 
4. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов 

вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

 

1901/Բ01 2. Իրավունքի հիմունքներ 3. ECTS  կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ 5. դաս. - 2 ժամ 

6. 3-րդ աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, 

Մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև 

ձևավորել իրավական աշխարհայացք ո ւմշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի 

ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական 

ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման 

առարկան, հիմնադրույթները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  
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 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և 

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2. Կիրառել գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում, 

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել ծագող խնդիրները: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքիհամակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում:Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: 

Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական 

իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական 

իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 

այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 

այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ  

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
 

1. 0102/Բ01 2. Բարձրագույն մաթեմատիկա 3. ECTS կրեդիտ 6 

 4.  5 ժամ/շաբ.  5.  դաս. - 2 ժամ, գործ. – 3 ժամ 

6.    1- ին աշնանային  7.  Եզրափակիչ գնահատումով 
8.   Դասընթացի նպատակն է՝   ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության,  գծային հանրահաշվի  և  

մաթեմատիկական անալիզի  տարրերը՝  վեկտորներ,  մատրիցներ, որոշիչներ, գծային համակարգեր, 

ֆունկցիա, սահման,  ածանցյալ,  անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ և նրանց կիրառությունները։  Հաջորդ 

նպատակը՝ ծանոթացնել պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակների 

հետ,  մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մասնակի  ածանցյալների  և  էքստրեմումների հետ։   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ներկայացնելու  վերլուծական երկրաչափության,  գծային  հանրահաշվի, մաթեմատիկական  

անալիզի  և  դիֆերենցիալ  հավասարումների  տեսության  գաղափարներն ու մեթոդները; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կատարելու գործողություններ վեկտորների, մատրիցների, որոշիչների հետ, լուծելու գծային 

համակարգեր; 

 գտնելու ֆունկցիայի սահմանը, ածանցյալը, հետազոտելու ֆունկցիան ածանցյալի միջոցով, 

հաշվելու  որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ; 

 լուծելու  պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ; 

 ցույց տալու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները, հաշվելու նրանց  մասնակի  

ածանցյալները, գտնելու  էքստրեմումները։  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 Յուրացված  մեթոդների  կիրառումը այլ  տեսություններում: 
10. Դասընթացը ձևավորում է  կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Ձևակերպել ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար անհրաժեշտ 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները, հիմնավորել տեղեկատվության հավաքման, 

պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները: 

Բ5. Համակարգել և լայն հանրությանը ներկայացնել քիմիայի ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը, 

գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1․ Դասախոսություններ,  

2.  Գործնական աշխատանքներ։   
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:  

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1:  

4. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է  3 հարցից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

        Թեմա 1 . Վերլուծական երկրաչափության տարրեր՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, 

երկրորդ կարգի կորեր,  վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետ։ Թեմա 2.  Գծային հանրահաշվի 

տարրեր՝  մատրիցներ և որոշիչներ,  գծային հավասարումների համակարգեր։   Թեմա 3. Հաջորդականու–
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թյան  և  ֆունկցիայի սահման,  անընդհատ  ֆունկցիաներ, հատկությունները։   Թեմա 4. Ֆունկցիայի 

ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ Բարձր կարգի ածանցյալներ։  Թեմա 5 . Դիֆերենցիալ 

հաշվի հիմնական թեորեմները։  Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի 

կառուցումը։ Թեմա 6 . Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ։  Թեմա 7. Որոշյալ ինտեգրալ, հատկու-

թյունները, կիրառությունները, մակերեսի հաշվում։   Թեմա 8.  Պարզագույն  սովորական  դիֆերենցիալ 

հավասարումներ։  Գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ  և   համակարգեր։   Թեմա 9. Մի քանի 

փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահմանը, անընդհատությունը, մասնակի ածանցյալներ, բարձր կարգի 

ածանցյալներ և էքստրեմումներ։   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Լ․ Գալստյան, Բարձրագույն  մաթեմատիկա, Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ․,  2012, 2017, 

2. Գ․Հակոբյան, Ա․Դավթյան, Ռ․Սահակյան,  Վերլուծական երկրաչափության  և գծային  

հանրահաշվի  խնդրագիրք  տնտեսագետների համար, ԵՊՀ հրատ․,  2005, 

3. Ս․Հովհաննիսյան,  Ա. Թասլաքյան,  Մաթեմատիկական անալիզի  խնդրագիրք  տնտեսագետների 

համար,  Մաս 1,2,  ԵՊՀ հրատ․,  2016, 2013, 

4. Գ. Միքայելյան, Զ. Միքայելյան, Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ, Երևան, 2011,  

5. Ն․Ս․ Պիսկունով, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներ, ԲՏՈւՀ-ների համար, հ․ 1,2,  Երևան, 1979, 

6. A. Cunningham,  R. Whelan, Maths for Chemists, UK,  2014, 

7. J.E. Parker,  Introductory Maths for Chemists,  Chemistry Maths, Vols  1-3,  UK, 2013, 

8. И.И. Баврин,  Краткий курс высшей математики для химико-биологических и медицинских 

специальностей, 2003. 

 

 
1. 0608/Բ02 2. Անօրգանական քիմիայի  հիմունքները 3.  ECTS կրեդիտ 8 

4. 7  ժամ/շաբ. 5.  դաս. 3 ժամ,  գործ. 1 ժամ, լաբ. 3 ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

      Ուսանողներին ներկայացնել անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական տեսական գիտելիքները, 

քիմիական նյութերի հետ գործնականում աշխատելու հմտություններին և քիմիա առարկայի հետագա 

ուսումնասիրման համար բազային գիտելիքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  Ձևակերպել քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները: 

  Պարզաբանել անօրգանական քիմիայի տեսական հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Իրականացնել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ: 

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարել համապատասխան 

եզրակացություններ: 

 Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում: 

 Աշխատել կոլեկտիվում և լուծել ծագած խնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության 

որակական և քանակական եղանակները: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 
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 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և թիմային 

աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1:  

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քիմիայի քանակաչափական  օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի պարբերական օրենքը, 

տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները: Թեմա 2՝ Քիմիական կապ: Թեմա 3՝ 
Քիմիական թերմոդինամիակյի հիմնական հասկացություննրը: Թեմա 4՝ Հավասարակշռական 

գործընթացներ: Թեմա 5՝ Լուծույթներ: Թեմա 6՝ Կոմպլեքս միացություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2003г.   

2․Угай Я.А. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2005г. 

3․Хаускофт К., Контебл Э. Современный курс химии. М. ,,Мир”, 2002г. 

4․Третьяков Ю.Д. Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе.А.Ю. Неорганическая химия, М.Химия, 

2007, т 1-3   
 

 

1. 0603/Բ03 2. Մասնագիտության ներածություն 3.ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ 

6. 1-ին՝  աշնանային 7.  Առանց  եզրափակիչ գնահատման 
8.    Ծրագիրը նպատակն է՝ 

 Ուսանողներին ծանոթացնել քիմիայի նշանակությանը և դերին այլ գիտությունների 

համակարգում: Ներկայացնել քիմիայի մեթոդները, հիմնական ուղղությունները, զարգացման 

պատմությունը և հեռանկարները, արդյունաբերական նշանակությունը: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ներկայացնել քիմիայի դերը և զարգացման պատմությունը:   

 Լուսաբանել քիմիայի հիմնական ուղղությունների ուսումնասիրման առարկան և   զարգացման 

ուղղությունները: 

 Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից վիճակը և դրա նշանակությունը արդյունաբերության 

համար:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Տարբերակել քիմիայի հիմնական ուղղությունների դեր ու նշանակությունը: 

 Լուսաբանել քիմիայի կիրառության ոլորտները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:  

 Աշխատել թիմում և լուծել առաջադրված պրոբլեմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի 

եղանակները: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության 

որակական և քանակական եղանակները 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 
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կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ:  

 Ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.Քիմիայի կայացումը որպես գիտություն:  

Թեմա 2.Քիմիայի զարգացումը Հայաստանում: Քիմիայի հիմնական ուղղությունները և դրանց 

ուսումնասիրման առարկան:  

Թեմա 3.Արդի վիճակը:  

Թեմա 4.Քիմիական արդյունաբերության յուրահատկությունը և կիրառական նշանակությունը:  

Թեմա 5.ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի տեղը և դերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Введение специальность. Москва, МГУ, 2002 

2. Научно - популярные журналы    
 

 

1. 0608/Բ04 2.   Բյուրեղաքիմիա 3. ECTS կրեդիտ 4 

4.      4 ժամ/շաբ. 5.    դաս.-2 ժամ, լաբ.-2ժամ 

6.     2-րդ՝ գարնանային 7.    Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

      Ուսանողներին ներկայացնել բյուրեղական նյութերի կառուցվածքային առանձնահատկություն-

ներին, բնության մեջ և արվեստում լայնորեն տարածված սիմետրիայի երևույթին, սիմետրիայի 

տարրերին ու սիմետրիայի գործողություններին, բյուրեղական նյութերի կառուցվածքի ուսում-

նասիրման ֆիզիկական մեթոդներին ու սարքերին, ինչպես նաև պատկերացում ձևավորել այնպիսի 

երևույթների մասին, ինչպիսիք են բյուրեղների իզոմորֆիզմն ու պոլիմորֆիզմը, պինդ լուծույթները, 

քվազիբյուրեղային նյութերը և այլն:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Նկարագրել նյութի բյուրեղային վիճակին բնորոշ առանձնահատկություններն ու 

կառուցվածքային տիպերը:    

 Բացատրել բյուրեղների կառուցվածքից բխող ֆիզիկաքիմիական հատկությունների տարբեր 

դրսևորումները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Գնահատել և գործնականում կիրառել բյուրեղային նյութերի կառուցվածքի ազդեցությունը 

դրանց ռեակցիաների մեխանիզմի և արագության վրա:   

  Կիրառել ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիայի երևույթը բյուրեղական նյութերի ու դրանց 

մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաների հետազոտման համար:   

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 



70 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու 

պատասխան, դասախոսության վերջում` կարդացվածի ամփոփում, քննարկումներ  

 Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (ցուցադրական նյութերի պատրաստում և զեկուցումներ) 

 Գործնական աշխատանքներ, սեմինարներ, քննարկումներ, լաբորատոր աշխատանքներ։ 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.25:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.25:  

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 6 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բյուրեղական նյութեր, ստացման եղանակները: 

2. Բյուրեղների սիմետրիան, սիմետրիայի գործողություն և սիմետրիայի տարրեր, սիմետրիայի 

կետային խմբեր և կատեգորիաներ սինգոնիաներ 

3. Հասկացություն պարզ ձևերի մասին, պարզ ձևերը ստորին, միջին և խորանարդային 

սինգոնիաներում 

4. Միավոր տարրական բջիջ, Բրավեի ցանցեր, Միլլերյան ինդեքսներ 

5. Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիան բյուրեղներում, ռենտգենակառուցվածքային անալիզի 

մեթոդները, գաղափար էլեկտրոնագրաֆիայի և նեյտրոնագրաֆիայի մասին 

6. Բյուրեղների կառուցվածք և կառուցվածքային տեսակներ, տարրերի կառուցվածքային տեսակները։ 

Կոորդինացիոն թիվ և կոորդինացիոն բազմանիստ 

7. AnXm բինար միացությունների կառուցվածքային տեսակները 

8. Բյուրեղների կառուցվածքի վրա ազդող գործոնները, իոնական և ատոմական շառավիղներ, 

կառուցվածքային կայունության երկրաչափական սահմանը, հեքսագոնալ և խորանարդային խիտ 

փաթեթավորում 

9. Քիմիական կապը բյուրեղներում, տեսակները, իոնական բյուրեղային ցանցի էներգիան 

10. Իզոմորֆիզմ, պինդ լուծույթների առաջացում, տեսակները, իզովալենտային և հետերովալենտային 

իզոմորֆիզմ: 

11. Պոլիմորֆիզմ, ֆազային անցման տեսակները: 

12. Արատները պինդ նյութերում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия, Москва, 2005. 589 с.  

2. Солодовников С.Ф. Основные термины и понятия структурной кристаллографии и 

кристаллохимии, Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2005. - 113 с. 

3. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фадеев М.А. Основы кристаллографии, М.: Физматлит, 2004. 501 с.  

4. Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс , М, Изд-во МГУ, 2005, 258 стр. 

5. Коршунов А.В. "Основы кристаллохими неорганических"/ Учебное пособие/Изд-во ТПУ, Томск 

2006, 86 с. 
 

  

1. 0410/Բ05 2. Ֆիզիկա 3. ECTS կրեդիտ 6 

 4.  5ժամ/շաբ.  5.  դաս. - 3 ժամ, լաբ. – 2 ժամ 

6.    2-րդ՝գարնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8.   Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկակայի տեսական, հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների 

համակարգչային  և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ: 

Ձևավորել դրանց օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ, ապահովելով բավականաչափ 

պատրաստվածություն քիմիայի և բնագիտական այլ առարկաների հաջող յուրացման համար: 

http://www.twirpx.com/file/748348/
http://istina.imec.msu.ru/publications/book/491549/


71 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 նկարագրել բնության մեջ գոյությունունեցող ունեցող ֆիզիկական երևույթների 

օրինաչափությունները: 

 տիրապետել  ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում հետազոտություններ կատարելու դասական 

և    ժամանակակից մեթոդներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել  ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները և այդ   օրենքներից բխող եզրահանգումները 

քիմիայում և ճշգրիտ գիտությունների այլ բնագավառներում: 

 կիրառել ֆիզիկական հետազորությունների ժամանակակից մեթոդները քիմիական հետազոտու-

թյունների մեջ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 վերլուծել  ֆիզիկայի բնագավառներում խնդիրների դրվածքը, դրանց լուծման մեթոդոլոգիան 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Ձևակերպել ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար անհրաժեշտ 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները, հիմնավորել տեղեկատվության հավաքման, 

պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ, ցուցադրություններ, 

 սեմինարներ, քննարկումներ, 

 լաբորատոր աշխատանքներ, 

 գործնական աշխատանքներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝  յուրաքանչյուրը մեկ միավոր, միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ հարց յուրաքանչյուրը մեկ միավոր ,միավորների քայլը` 0.5:  

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով:  

4. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից՝ հարց յուրաքանչյուրը երեք միավոր, միավորների քայլը` 0.5:         

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Կինեմատիկա: Թեմա 2. Դինամիկա: Թեմա 3. Աշխատանք, էներգիա և հզորություն: Թեմա 4. Պինդ 

մարմնի դինամիկա: Թեմա 5. Հիդրոդինամիկա և հիդրոստատիկա: Թեմա 6. Տատանումներ և ալիքներ: 

Թեմա 7.Մոլեկուլային ֆիզիկա: Թեմա 8.Էլեկտրաստատիկա: Թեմա 9. Մագնիսականություն: Թեմա 10. 

Օպտիկա: Թեմա 11. Ատոմային ֆիզիկա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Սավելև Ի.Վ. ≪Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց≫ 1, 2, 3 “Լույս” Երևան 1982. 

2. Савельев И. В. Курс физики ͎, том 1,2,3 Москва 2016 

3. H.C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1,2 2007 by W.W.Norton & 

Company, Inc., New York-London. 

4. Մ. Աբրահամյան, Ռ. Գաբրիելյան և այլոք, Լաբորատոր պարապմունքների ուղեգույց Մեխանիկա  

Երևան 2018 

5. Գաբրիելյան Ռ.Ց., Բադալյան Դ.Հ., Բադալյան Գ.Գ. Մոլեկուլային ֆիզիկա լաբորատոր 

աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2011 
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6. Ա.Մուրադիան Ս. Մխիթարյան և այլոք, Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, ԵՊՀ 

հրատարակչություն, Երևան 2019 

7. Ա. Մուրադյան, Հ. Բադալյան և այլոք, Լաբորատոր պարապմունքների  ուղեգույց Օպտիկա և 

ատոմային ֆիզիկա  Երևան 2018 
 

 

1. 0608/Բ06 2. Անօրգանական քիմիա-1 3.ECTS կրեդիտ 6 

4. 5 ժամ/շաբ 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.-1 ժամ,  լաբ.-2 ժամ 

6.  2-րդ՝  գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

    Ներկայացնել ուսանողներին երկրակեղևում քիմիական տարրերի անհամաչափ բաշխման 

պատճառները, երկրաքիմիական տվյալները, անօրգանական նյութերի ազդման կենսաբանական և 

էկոլոգիական ասպարեզները, պարբերական համակարգի VII-X խմբերի տարրերի և դրանց 

միացությունների ստացման եղանակները, հատկությունները և կիրառման բնագավառները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել տարրերի ատոմների կառուցվածքների և տարրերի հատկությունների միջև 

գոյություն ունեցող օրինաչափությունները: 

 Արտահայտել տարրերի և դրանց միացությունների քիմիան: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կատարել VII-X խմբերի տարրերի և դրանց միացություններին վերաբերվող ինքնուրույն փորձեր: 

 Օգտվել  համապատասխան գիտական և ուսումնական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար: 

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի 

եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Քիմիական տարրերի տարածվացությունը: Տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառները: 

Թեմա 2. Ջրածին, ջուր, Ջրածնի պերօքսիդ: Թեմա 3. Տարրերի  VII խումբ, p-տարրերի (հալոգեններ) և d-

տարրր (Mn-ի խումբ): Թեմա 4. Տարրերի 4-րդ խումբ, p-տարրեր, թթվածին և ծծմբի ենթախումբ 

(քալկոգեններ) d-տարրեր (քրոմի խումբ): Թեմա 5. Տարրերի 5-րդ խումբ, p-տարրեր, N և P, արսենի խումբ, 

d-տարրեր (վանադիումի խումբ): 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А . Угай, Обшая и неорганическая химия,  Москва,  “ Высшая школа”,  2, 2000. 

2. Третяков Ю.Д.,  Мартыненко Л.И., Григорьевб А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая   Химия, т.1-2, 

Москва, Хим ия, 2001. 

3. Хаускрофт К., Котстебл Э. Современный курс обшей химии, т.2, Москва, Издательство   “Мир”, 2007. 

4. Ахметов Н. С., Обшая и неорганическая химия, Москва, “Высшая школа”, 2003. 

 

 

1.0603/Բ07 2. Օրգանական քիմիայի  հիմունքներ 3. ECTS կրեդիտ 5 

4.    5  ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ,  գործ. – 1 ժամ, լաբ. - 2 ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8.Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողների մոտ  զարգացնելու  մասնագիտական  կարողությունները,  հմտությունները և 

ձևավորել  օրգանական քիմիայի դերն ու նշանակությունը որակյալ  կադրերի պատաստման 

գործում: Օրգանական քիմիան որպես ֆունդամենտալ հիմք զանազան  քիմիական և 

կենսաբաական պրոցեսների, ինչպես նաև նրանց իրագործման մեխանիզմների պարզաբանման 

ասպարեզում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար և 

պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
 Գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական 

առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման 

եղանակներ: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:  

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ: 

  Գործնական պարապմունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Թեմա 1.Օրգանական միացությունների կառուցվածքի տեսության հիմնական դրույթները:  

Թեմա 2․Քիմիական կապի տեսակները օրգանական քիմիայում:  

Թեմա 3․Կովալենտ կապի առանձնահատկությունները:  

Թեմա 4․Ածխածնի վալենտային վիճակները, - և - կապերի կառուցվածքը:  

Թեմա 5․Կապի ֆիզիկական բնութագրերը` երկարություն, վալենտային անկյուն, էներգիա, 
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պոլյարություն, պոլյարելիություն, դիպոլ մոմենտ, իոնացման էներգիա: Հոմոլոգիա և հոմոլոգիական 

շարքեր, իզոմերիա (տեսակները):  

Թեմա 6․Էլեկտրոնային տեղաշարժերի և ազդեցությունների տեսություն` ինդուկցիոն և մեզոմեր 

ազդեցություններ, անշարժ և շարժական ազդեցություններ, հիպերկոնյուգացիա:  

Թեմա 7․Հասկացողություն ռեակցիոն կենտրոնի մասին: 

 Թեմա 8․Ռեակցիաների և ռեագենտների (նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, ռադիկալային) դասակարգումը: 

 Թեմա 9․Ռեակցիաների մեխանիզմի ուսումնասիրման մեթոդները: 

 Թեմա10․Օրգանական միացությունների դասակարգումը,անվանակարգումը:  

Թեմա 11. Ալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ (կառուցվածքը, ստացման եղանակները և 

քիմիական հատկությունները):   

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин,  Органическая химия, М., Бином, 2014, т.1–4. 

       2.   Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2 

       3.   Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии, 1991. 
 

 

1.0608/Բ08 2. Անալիտիկ քիմիա- 1 3.ECTS կրեդիտ 7 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս. -2 ժամ,  լաբ- 4 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

   Ուսանողներին ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի որակական մասնաբաժնի հիմնական 

տեսական գիտելիքները, ուսուցանել կատիոնների և անիոնների հայտնաբերման գործնական 

հմտությունները, պարզել վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների որակական 

բաղադրությունը, ուսուցանել բաղադրիչների քանակը որոշելու անալիզի սխեմաներ կախված 

փորձանմուշի որոկական բաղադրությունից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Թվարկել որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների 

անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները: 

 Ներկայացնել քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական 

հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ օգտագործել: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կատարել փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ: 

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան 

եզրակացություններ:   

  Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում:  

 Աշխատել կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ: 2. Որակական 

անալիզի խնդիրները: Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: 

3.Հոմոգեն հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատուն: Կոնցենտրացիոն և 

թերմոդինամիական հաստատուններ, հավասարակշռության պայմանական հաստատուն։ 4. Թթվա-

հիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից տեսությունները: 5. Հետերոգեն 

հավասարակշռություն: Լուծելիության արտադրյալ (ԼԱ), ակտիվության արտադրյալ (ԱԱ): Դժվարալուծ 

միացությունների լուծելիության կախումը տարբեր գործոններից: 6. Կոմպլեքսագոյացման 

հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն: 7. Օքսիդացման-վերականգնման 

հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ, Ներնստի հավասարումը: Վերօքս ռեակցիայի 

հավասարակշռության հաշվարկումը փոխազդող վերօքս զույգերի ստանդարտ վերօքս պոտենցիալների 

արժեքների օգնությամբ։ 8. Բաժանման և խտացման եղանակներ, դրանց կիրառումը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с. 

2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2009.  

 

 

1. 0608/Բ09 2. Անօրգանական քիմիա-2 3. ECTS կրեդիտ  8 

4. 8 ժամ/շաբ 5. դաս.-4 ժամ, գործ.-1 ժամ,  լաբ.-3 ժամ 

6. 3-րդ՝  աշնանային 7․Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

   Ուսանողներին ուսուցանել պարբերական համակարգի I, II, III, IV, VIII խմբերի տարրերի և դրանց  

միացությունների ֆիզիկական և քիմական հատկությունները, լաբորատոր և արդյունաբերական 

ստացման եղանակները արդյունաբերական և գիտական տարբեր բնագավառներում դրանց կիրառման 

հնարավորությունները:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Բացատրել պարբերական համակարգում տարրի դիրքի և հատկությունների միջև եղած կապը: 

 Մեկնաբանել պարբերական համակարգի I, II, III, IV, VIII խմբերի s, p, d և f տարրերի և դրանց    

միացությունների քիմիան, ստացման լաբորատոր և արդյունաբերական եղանակները և 

կիրառման բնագավառները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  Կատարել պարբերական համակարգի s, p, d և f տարրերի և դրանց միացությունների 

վերաբերյալ փորձեր: 

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան 

եզրակացությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար: 

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 
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Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Տարրերի IV խումբ, C, Si, Cs-ի ենթախումբ, տիտանի խումբ 

Թեմա 2. Տարրերի III խումբ, B, Al և Ca-ի ենթախումբ, Sc, Y, լանթանոիդներ և ակտինոիդներ 

Թեմա 3. Տարրերի II խումբ, Be, Mg և հողալկալիական մետաղներ, Zn-ի խումբ 

Թեմա 4. Տարրերի I խումբ, ալկալիական մետաղներ, պղնձի խումբ 

Թեմա 5. Տարրերի VIII խումբ, իներտ գազեր,երկաթի եռյակ, պլատինային մետաղներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А . Угай, Обшая и неорганическая химия,  Москва,  “ Высшая школа”,  2, 2000. 

2. Третяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев, А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая Химия, т.1-2, 

Москва, Химия, 2001. 

3. Хаускрофт К., Котстебл Э. Современный курс обшей химии, т.2, Москва, Издательство   “Мир”, 2007. 

4. Ахметов Н. С., Обшая и неорганическая химия, Москва, “Высшая школа”, 2003. 

 

 

1. 0604/Բ10 2. Քվանտային քիմիա  3. ECTS կրեդիտ  4 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ 

6.     3-րդ  աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել քվանտային քիմիայի տեսական հիմնադրույթների և մեթոդների կիրառման 

խնդիրների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 սահմանել քվանտային քիմիայի հիմնական օրենքները և գաղափարները,  

 ներկայացնել միկրոմասնիկների ալիքային ֆունկցիաները և ատոմային թերմերը,  

 դասակարգել քվանտաքիմիական հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում կիրառել քվանտային քիմիայի մեթոդները պարզագույն մոդելների և 

մոլեկուլների համար,  

 հաշվարկել սեփական ֆունկցիաները և սեփական արժեքները,   

 գնահատել մասնիկի էներգիան միաչափ պոտենցիալ փոսում:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները  

Բ5. Համակարգել և լայն հանրությանը ներկայացնել քիմիայի ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը, 

գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները: 

Բ7. Կիրառել տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) քիմիայի և հարակից 

բնագավառների հետ առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքը դյուրացնելու և 

ավտոմատացնելու նպատակով: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն ինտերակտիվ`ցուցադրական նյութով  

 քննարկումներ, հիբրիդային դասավանդում 

 խնդիրների լուծում, նաև համակարգչային  մաթեմատիկական ծրագրերի կիրառմամբ 

 լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

5. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բացարձակ սև մարմնի ճառագայթումը և Պլանկի քվանտային տեսությունը: 2.Բորի տեսությունը, 

ջրածնի առաքման սպեկտրը: 3. Հայզենբերգի անորոշության սկզբունքը: 4. Քվանտային մեխանիկայի 

հիմնական պոստուլատները, մաթեմատիկական ապարատը, օպերատորներ: 5. Շրյոդինգերի ստացիոնար 

հավասարումը: Ալիքային ֆունկցիա: 6. Ազատ մասնիկի շարժումը 7. Մասնիկի շարժումը միաչափ 

պոտենցիալ փոսում: 8. Տատանողական շարժում, հարմոնիկ օսցիլյատոր: 9. Պտտական շարժում, 

մասնիկը հարթ պտույտ: 10. Ատոմների էլեկտրոնային կառուցվածքը: Ջրածնի ատոմի ալիքային 

ֆունկցիան: 7. Ջրածնանման օրբիտալների ռադիալ և անկյունային բաղադրիչները: 8. Ատոմական 

օրբիտալներ: 9. Բազմաէլեկտրոնային համակարգեր: Պաուլի սկզբունքը: 10. Կառուցման (Aufbau) 

սկզբունքը: 11. Ատոմական թերմեր: 12. Ջրածնի մոլեկուլի և ջրածնի մոլեկուլային իոնի հաշվարկը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Chang R., Thoman J.W. JR, Physical Chemistry for the Chemical Sciences, University Science Book, 2014, 

951 p. 

2. Atkins P., Friedman R., Molecular Quantum Mechanics, 5th ed., Oxford University Press, 2011, 537 p. 

3. Grinter R., The quantum chemistry: an experimentalist’s view, John Wiley & Sons, 2005, 460 p. 

4. McQuarrie D.A., Quantum Chemistry, University Science Book, 2008, 690 p. 

 

 

1. 0608/Բ11 2. «ՀԲ» Անալիտիկ քիմիա- 2 3.ECTS կրեդիտ  6 

4. 6 ժամ/շաբ. 5 դաս.- . 2 ժամ, լաբ.- 4 ժամ 

6. 4-րդ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է. 

    Ուսանողներին ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի հիմնական տեսական գիտելիքները, 

վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների որակական և քանակական անալիզի 

գործնական հմտությունները, բաղադրիչների քանակը որոշելու սխեմաներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Ներկայացնել որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների 
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անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները: 

  Ներկայացնել քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական 

հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ օգտագործել: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Կատարել փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ:   

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան 

եզրակացություններ: 

 Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում:  

 Աշխատել կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության 

որակական և քանակական եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. Հետազոտական աշխատանք՝  4 միավոր առավելագույն արժեքով:  

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Կշռաչափական անալիզ: 2.Նստվածքների աղտոտման պատճառները: 3.Բյուրեղային և ամորֆ 

նստվածքներ: Փորձի տվյալների ստատիստիկական մշակման եղանակները: 4.Ծավալաչափական 

անալիզ: Տիտրման վերջակետ, համարժեքության կետ: 5.Թույլ և ուժեղ թթուների տիրումն ուժեղ հիմքով:  

Թույլ և ուժեղ հիմքերի տիրումն ուժեղ թթվով:  6.Ծավալաչափական վերօքս եղանակներ: 7.Վերօքս 

եղանակների ինդիկատորներ: Վերօքս եղանակների հիմունքները (պերմանգանատաչափություն, 

բիքրոմատաչափություն, յոդաչափություն, բրոմատաչափություն): 8.Անալիզի կինետիկական 

կատալիտիկ և ոչ կատալիտիկ եղանակները: 9.Ծավալաչափական նստվածքագոյացման եղանակներ: 

Ծավալաչափական կոմպլեքսագոյացման եղանակներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с. 

2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2009.  

 

 

1. 0608/Բ12 2. Կոմպլեքս միացությունների քիմիա 3.ECTS կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ. լաբ.- 1ժամ  

6. 4-րդ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
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  Ուսանողներին հաղորդել կոորդինացված միացությունների հիմնական հասկացությունների, 

իզոմերիայի, դրանց կառուցվածքը մեկնաբանող տեսությունների,  d տարրերի կոմպլեքսագոյացման 

առանձնահատկությունների,  ճեղքման էներգիայի պարամետրերի վրա ազդող գործոնների,  կոմպլեքս 

միացությունների կիրառման մասին տեղեկատվություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել կոմպլեքս միացությունների հիմնական հասկացությունները և տեսական 

հիմունքները: 

 Լուսաբանել կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքի և հատկությունների արդի 

մեկնաբանությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Սինթեզել որոշակի բաղադրությամբ կոմպլեքս միացություններ:  

 Ուսումնասիրել նոր կոմպլեքս միացությունների հատկությունները, բաղադրությունը և 

կառուցվածքը: 

 Տիրապետել կենսակոմպլեքսների մասին նորագույն տեղեկատվությանը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Կիրառել ստացած գիտելիքները որոշ հատկություններով կոմպլեքս միացություններ սինթեզելու 

համար: 

 Մեկնաբանել սինթեզված կոմպլեքսների հնարավոր կառուցվածքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ մեթոդները 

դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով 

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար 

Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի 

կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   առանձնահատկությունների հիման վրա 

ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

5. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը`1: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Կոորդինացված միացությունների ընդհանուր հասկացությունները. կենտրոնական ատոմ, լիգանդ, 

կոորդինացման թիվ, լիգանդի դենտանտություն, լիգանդ կատիոն փոխազդեցությունները: 2․Կոմպլեքս 

միացությունների իզոմերիայի տեսակները. կոորդինացման, իոնիզացման, հիդրատացման, 

կոորդինացման պոլիմերիա, կառուցվածքային, կապի, երկրաչափական, օպտիկական: 3.Կոմպլեքս 

միացությունների հիմնական տեսակները ըստ կառուցվածքային սկզբունքի: 4.Կոմպլեքս միացությունների 
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փոխանակային և օքսիդավերականգնման ռեակցիաները: 5.Կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքը 

մեկնաբանող տեսությունները. Վալենտային կապի, բյուրեղային դաշտի, մոլեկուլային օրբիտալների 

եղանակներ, կինետիկական և թերմոդինամիկական կայունությունները: 6.Կոմպլեքս միացությունները 

կենսաբանական համակարգերում: 7.Կոմպլեքս միացությունների կիրառումը տարբեր բնագավառներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А. Химия координационных соединений,1990 

2. Н.А. Добрынина - Бионеорганическая химия, МГУ, М. 2007 

3. Скопенко В.В., Цивадзе А.Ю., Савранский Л.И., Гарновский А.Д. Координационная химия, M.,2007 

4. М.Е. Тамм,  Ю.Д. Третяков. Неорганическая химия, в трех томах, М. Академия 2004 

5. Дж.В. Стид, Дж.Л. Этвуд, Супрамолекулярная химия, Акдемкнига 2007. 

 

 

1.0603/Բ13 2. Օրգանական քիմիա -1 3. ECTS կրեդիտ 7 

4.    7 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 3 ժամ,  գործ. – 1 ժամ, լաբ. - 3 ժամ 

6.  4- րդ՝ գարնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 
Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` ածխաջրածինների, հալոգենածան-

ցյալների, սպիրտների, ալդեհիդների, կետոնների և կարբոնաթթուների (հագեցած, չհագեցած և 

արոմատիկ), կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող 

ռեակցիանների մեխանիզմներին:    

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Նկարագրել ընդգծված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակները և քիմիական 

հատկություններին:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
 Կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար և 

պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:  

 Գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական 

առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:  

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ: 

 Սեմինարներ: 

 Քննարկումներ: 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 

12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 
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բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Թեմա 1․Ալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ և ցիկլոալկաններ (կառուցվածքը, ստացման 

եղանակները և քիմիական հատկությունները): 

Թեմա 2․Արոմատիկ ածխաջրածիններ (արոմատիկություն, կառուցվածքային առանձնահատկություննե-

րը, ստացման եղանակները, քիմիական հատկությունները, օրենտացման կարգը արոմատիկ օղակում): 

Թեմա 3․Հալոգենածանցյալներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) դասակարգումը, ստացման եղա-

նակները և քիմիական հատկությունները: 

Թեմա 4․Սպիրտներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) և ֆենոլներ (կառուցվածքը, ստացման եղանակ-

ները և քիմիական հատկությունները): 

Թեմա 5․Ալդեհիդներ և կետոններ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը, ստացման եղանակ-

ները և քիմիական հատկությունները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин,  Органическая химия, М., Бином, 2004, т.1–4. 

2. Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2 

 

 

1. 0604/Բ14 2. Ֆիզիկական քիմիա -1 3. ECTS կրեդիտ 7 

4. 7 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 3 ժամ, գործ. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ 

6. 4-րդ՝ գարնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական 

մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական 

գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնել քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից բխող 

հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,  

 բացատրել ֆազային և քիմիական հավասարակշռությունների օրինաչափությունները և դրանց 

վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում, 

 մեկնաբանել տարբեր տիպի երևույթները՝ հիմնվելով ֆիզիկական քիմիայի օրինաչափությունների 

վրա, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 որոշել փորձնականորեն ստացված թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, 

Գիբսի էներգիա) արժեքները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից, 

 համադրել փորձնական արդյունքները տեսական հաշվարկների հետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Ձևակերպել ընդհանուր մասնագիտական առարկաների յուրացման համար անհրաժեշտ 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները, հիմնավորել տեղեկատվության 

հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդները: 

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ,  

2. գործնական աշխատանքներ,  

3. սեմինարներ, քննարկումներ, 
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4. լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Լաբորատոր աշխատանքների ընթացիկ ստուգումներ՝ առավելագույնը 1 միավոր:  

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

5. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական գազ, վիճակի հավասարումը: 2․Ռեալ գազեր, վիրիալի 

հավասարումը: 3․Սեղմման գործակից: 4․Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները: 

5․Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, դրանց կիրառումն ու հետևությունները: 6․Գիբսի և 

Հելմհոլցի էներգիաները: 7․Քիմիական պոտենցիալ: 8․Ֆազային հավասարակշռություն, Կլաուզիուս-

Կլապեյրոնիհավասարումը: 9․Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի 

կախվածությունը ջերմաստիճանից: 10․Ֆազային դիագրամներ: 11․Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ 

հատկությունները: 12․Օսմոտիկ ճնշում: 13․Պարցիալ մոլային մեծություններ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 

2000, 1018p. 

2. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 

2003. 

3. В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005, 

320 с.  

4. Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:   
 

 

1. 0604/Բ15 2. Մոլեկուլի կառուցվածք  3. ECTS կրեդիտ  4 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ 

6.     4-րդ`  գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ մոլեկուլի երկրաչափության և 

կառուցվածքի վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել մոլեկուլի երկրաչափական կառուցվածքը, 

  նկարագրել վալենտական կապի և մոլեկուլային օրբիտալների մոտավորությունները,  

 դասակարգել մոլեկուլի մոդելավորման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 գործնականում կիրառել ստացված գիտելիքները` պարզելու տարբեր դասի միացությունների 

կառուցվածքը,  

 տարանջատել կապակցող և քանդող օրբիտալները,   

 ներկայացնել սիմետրիայի հիմնական տարրերը:   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական: 
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Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

  դասախոսություն ինտերակտիվ`ցուցադրական նյութով  

 քննարկումներ  

 խնդիրների լուծում  

 լաբորատոր աշխատանքներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Մոլեկուլների էլեկտրոնային կառուցվածքը: 2․Բորն-Օպենհայմերի մոտավորությունը: 3. 

Մոտավորությունների կատարման հիմնական ուղիները: 4. Ջրածնի մոլեկուլը: 5. Վալենտական կապի և 

մոլեկուլային օրբիտալների մոտավորությունները: 6. Երկատոմ մոլեկուլների մոլեկուլային օրբիտալները: 

7. Երկատոմ մոլեկուլի մոլեկուլային թերմերը: 8.  Ջրի մոլեկուլը: 9. Էթիլենի և բուտադիենի մոլեկուլային 

օրբիտալների հաշվարկը Հյուկելի մեթոդով: 10. Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 11․Մոլեկուլի հավասարակշռական երկրաչափական կոնֆիգուրացիայի 

սիմետրիան. սիմետրիայի տարրեր և սիմետրիայի գործողություն: 12․Մոլեկուլի սիմետրիան և դիպոլ 

մոմենտը: 13. Էլեկտրաբացասականություն: 14. Դիամագնետիզմ և պարամագնետիզմ: 15. Խմբերի 

տեսություն: Խմբերի բազմապատկման աղյուսակ: 16․Մոլեկուլների էլեկտրոնա-տատանողա-պտտողա-

կան  հատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Chang R., Thoman J.W. JR, Physical Chemistry for the Chemical Sciences, University Science Book, 2014, 

951 p. 

2. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 

2003. 

3. P.W. Atkins, J.de Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences, Oxford University Press, 2006, 699 p. 

 

 

1. 0604/Բ16 2.   Լուծույթների քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 4 

4.    4 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ 

6. 5-րդ`  աշնանանային  7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել լուծույթների առանձնահատկությունների և դրանցում տեղի ունեցող 

երևույթների մեկնաբանությունների մասին պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 նկարագրել լուծույթների առանձնահատկությունները և ներկայացնել դրանց դասակարգման 

չափանիշները, 

 թվարկել հեղուկ լուծույթների թերմոդինամիկական հիմնադրույթները և լուսաբանել դրանցում 

տեղի ունեցող պրոցեսների բնույթը, 

 թվարկելլուծույթների հետազոտման ֆիզիկաքիմիական մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել ստացված գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 համադրելու փորձնականորեն ստացված տվյալները տեսական վերլուծությունների հետ:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ մեթոդները 

դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության 

որակական և քանակական եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական:  

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ,  

2. քննարկումներ, 

4. լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

2. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1:  

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Լուծույթների դասակարգումը: Լուծույթների բաղադրություն և կոնցենտրացիայի արտահայտման ձևերը: 

2.Լուծույթների առաջացումը. լուծելիություն: Հենրի-Դալտոնի օրենքը: 3․Հեղուկ լուծույթներ: Հեղուկների 

կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: 4․Հեղուկ լուծույթների հետազոտման փորձարարական 

մեթոդները: 5․Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները հեղուկ լուծույթներում: 6․Սոլվատացիա: Բևեռային 

լուծիչներ: 7․Իոնային սոլվատացիա: 8․Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական հատ-

կությունները: 9․Նոսր լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները. բյուրեղացման և եռման 

ջերմաստիճաններ, օսմոտիկ ճնշում, լուծված նյութի մոլային զանգվածի որոշումը: 10․Էլեկտրոլիտների 

լուծույթներ. իոնական ուժ, իոն-լուծիչ, իոն-իոն փոխազդեցությունների որոշ մեկնաբանումներ` Դեբայ-

Հյուկելի տեսություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1.   R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3

rd
 ed., USA, University Science Books, 2000, 

1018p. 

2.  K. J. Laidler, J. H. Meiser, B. C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 

2003. 

3.   W. R. Fawcett, Liquids, Solutions, and Interfaces, New York: Oxford University Press, 2007. 

 

 

1. 0604/Բ17 2. Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ 3. ECTS կրեդիտ 5 

4. 5 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 2 ժամ, լաբ. - 3 ժամ 

6. 5-րդ աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել հետազոտման առավել կիրառելի ֆիզիկական մեթոդների և դրանց 

աշխատանքային սկզբունքների մասին պատկերացումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կտիրապետի ժամանակակից հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

 կիմանա հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների կիրառման հնարավորությունները, 

 կհասկանա քիմիական հետազոտություններում առավել կիրառելի ֆիզիկական մեթոդների 

աշխատանքային սկզբունքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները քիմիական հետազոտություններում` պատրաստել 

նմուշ և իրականացնել  անալիզներ, կհասկանա անալիզների ժամանակ ի հայտ եկող խանգարող 

աղդեցությունները, կտիրապետի դրանց վերացման եղանակներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն, 

 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու 

կարողություն, 

 ունեցած գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներում կիրառելու կարողություն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության 

որակական և քանակական եղանակները: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ,  

2. Գործնական աշխատանքներ,  

3. Սեմինարներ, քննարկումներ, 

4. Լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Սպեկտրային անալիզ, լուսակլանման հիմնական օրենքը: Թեմա 2. Միկրոալիքային 

սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 3. Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները. ինֆրակարմիր և լույսի 

կոմբինացիոն ցրման (Ռաման) սպեկտրոսկոպիաներ: Թեմա 4. Կլանման էլեկտրոնային 

սպեկտրոսկոպիա: Ֆլուորեսցենցիա: Թեմա 5. Ատոմային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները. ատոմային 

էմիսիոն և աբսորբցիոն սպեկտրոսկոպիաներ: Թեմա 6. Ռեզոնանսային մեթոդները. միջուկային 

մագնիսական ռեզոնանսի (ՄՄՌ) և էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսի (ԷՊՌ) 

սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներ: Թեմա 7. Ռեֆրակտոմետրիա: Թեմա 8. Քրոմատոգրաֆիա: Թեմա 9. 
Անալիզի քիրօպտիկական մեթոդներ. պոլյարիմետրիա, օպտիկական պտույտի դիսպերսիա (ՕՊԴ) և 

շրջանային դիքրոիզմ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարգարյան Շ.Ա. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևանի պետական 

համալսարանի հրատարակչություն, 2003. – 176 էջ: 
2. Отто М. Современные методы аналитической химии. Пер. с немецкого (под редакцией А.В. Гармаша). – М.: 

Техносфера, 2006. – 544 с. 

3. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2: Физико-химические методы анализа. Учеб. для студентов 

вузов. – М.: Дрофа, 2004. – 384 с. 

4. Մարտիրյան Ա.Ի., Գրիգորյան Գ.Ս. Կլանման էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա: Երևանի պետական 

համալսարանի հրատարակչություն, 2006. – 28 էջ: 

5. Գրիգորյան Գ.Ս., Մարտիրյան Ա.Ի. Ատոմային սպեկտրոսկոպիա: Երևանի պետական համալսարանի 

հրատարակչություն, 2015. – 34 էջ: 
 

 

1.0603/Բ18 2.Օրգանական քիմիա - 2 3. ECTS կրեդիտ 8 

4.    7 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 3 ժամ,  լաբ. – 3 ժամ, գործ.-1 ժամ 

6.  5-րդ աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 
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8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

Ուսանողներին  ծանոթացնել  օրգանական միացությունների`  օքսիթթուների, օքսոթթուների և նրանց 

ածանցյալների, ածխաջրերի, նիտրոմիացությունների, ամինների և ամինոթթուների կառուցվածքին, 

ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիանների մեխանիզմներին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ճանաչել ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակները և   քիմիական 

հատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական 

առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:  

 Մշակել սինթեզի իրականացման օպտիմալ պայմանները՝ կատալիզատորի, ջերմաստիճանի, 

լուծիչի ընտրություն: 

 Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական և քանակական վերլուծություն: 

 Օգտագործել  իր  գիտելիքները իրականացնել  և մշակել  ոչ բարդ տարաբնույթ սինթեզներ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար: 

Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի 

կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   առանձնահատկությունների հիման վրա 

ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ: 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 

12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թեմա 1․Միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը, 

ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները:  

Թեմա 2. Օքսոթթուներ (ալդեհիդո- և կետոթթուներ), ստացման եղանակները և բնութագրական քիմիական 

հատկությունները, b-կետոթթուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները:  

Թեմա 3.Դեկարբօքսիլացումը, տաուտոմերիան, կետոնային և թթվային ճեղքումներ:  

Թեմա 4․Սինթեզներ ացետոքացախաթթվի էսթերի բազայի վրա:  

Թեմա 5․Օքսիթթուներ, դասակարգումը, ստացումը և  քիմիական հատկությունները:  Օքսիթթուները 

բնության մեջ (կաթնաթթու, գինեթթու, խնձորաթթու, լիմոնաթթու):  

Թեմա 6. Նիտրոմիացություններ, կառուցվածքը, ստացման եղանակները (հալոգենի նուկլեոֆիլ 

տեղակալման ռեակցիայով, O- և N- ալկիլացում` նիտրիտ - իոնի ամբիդենտ բնույթը): Տաուտոմերիան այդ 

միացություններում: Նիտրոմիացությունների վարքը ալկալիների և ազոտային թթվի նկատմամբ, 

կոնդենսման և վերականգնման ռեակցիաներ: 

Թեմա 7․Ամիններ, կառուցվածքը, ստացման եղանակները (ամոնյակի և ամինների ալկիլացումով, 

կալիումի ֆտալիմիդով, կարբոնիլային միացությունների և կարբոնաթթուների ազոտ պարունակող 



87 

 

ածանցյալների, նիտրոմիացությունների վերականգնումով, վերախմբավորման`  ռեակցիաներով) և 

քիմիական հատկությունները (ամինները որպես հիմքեր, առաջնային, երկրորդային, երրորդային և 

արոմատիկ շարքի ամինների հիմնայնության համեմատություն):  

Թեմա 8.Ամինների ալկիլումը և ացիլումը,  ազոտային թթվի ազդեցությունը ամինների վրա: Չորրորդային 

ամոնիումային աղեր և հիմքեր:  

Թեմա 9. Դիազոմիացություններ:  

Թեմա 10. Ամինոթթուներ, դասակարգումը, ստացումը և  քիմիական հատկությունների կախումը ամինո- և 

կարբօքսիլ խմբերի փոխդասավորվածությունից, ռեակցիաներ կարբօքսիլ- և ամինոխմբերի հաշվին:  a-

Ամինոթթուներ և  դրանց դերը բնության մեջ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин,  Органическая химия, М., Бином, 2004, т.1–4. 

2. Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2 
 

 

1. 0608/Բ19 2. Քիմիական տեխնոլոգիա 3. ECTS կրեդիտ  5 

4.     5 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 ժամ,  լաբ.-3 ժամ 

6.    5-րդ՝ աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

   Ուսանողներին քիմիական տեխնոլոգիայի տեսական ու փորձարարական մեթոդներին ու բնական 

գիտությունների հետ նրա կապին, տեխնոլոգիական նպատակներով իրականացվող քիմիական 

ռեակցիաների դասակարգման սկզբունքներին, դրանց ղեկավարման ընդհանուր 

օրինաչափություններին, քիմիայում և տնտեսության մեջ մեծ պահանջարկ ունեցող մի շարք նյութերի 

արտադրական տեխնոլոգիական պրոցեսներին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Ներկայացնել քիմիական տեխնոլոգիայի հիմնական մեթոդներն ու ռեակցիաների 

դասակարգումը:   

 Ձևակերպել տեխնոլոգիական նպատակով կիրառվող քիմիական պրոցեսների ղեկավարման 

հիմնական օրինաչափությունները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Համադրել  տարբեր տեխնոլոգիական սխեմաներով իրականացվող պրոցեսները և ընտրելու 

դրանց իրականացման օպտիմալ տարբերկները: 

 Հիմնավորել կատալիտիկ ռեակցիաների կիրառման արդյունավետությունը մի շարք կարևոր 

նյութերի արտադրության տեխնոլոգիայում և վերլուծելու դրանց առավելությունները:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար: 

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու 

պատասխան, դասախոսության վերջում` կարդացվածի ամփոփում, քննարկումներ  

 Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (ցուցադրական նյութերի պատրաստում և զեկուցումներ) 

 Գործնական աշխատանքներ, սեմինարներ, քննարկումներ, լաբորատոր աշխատանքներ։ 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 
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հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.25:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.25:  

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 6 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Քիմիական տեխնոլոգիայի առարկան, կապն այլ գիտությունների հետ: Քիմիական 

տեխնոլոգիայի մեթոդները 

2. Քիմիական տեխնոլոգիայի ընդհանուր օրինաչափությունները, քիմիական ռեակցիաների 

դասակարգումը տեխնոլոգիայում, դրանց ղեկավարման ընդհանուր օրինաչափությունները։ 

3. Հոմոգեն և հետերոգեն ռեակցիաներ, հետերոգեն ռեակցիաների կինետիկան, ղեկավարման 

օրինաչափությունները, եռացող շերտի եղանակը։ 

4. Կատալիտիկ ռեակցիաները քիմիական տեխնոլոգիայում, կատալիզատորի դերը բարդ 

ռեակցիաներում, գազային հետերոգեն-կատալիտիկ ռեակցիաներ, դրանց ղեկավարման 

օրինաչափությունները, արդյունաբերակական կատալիզատորներին ներկայացվող 

պահանջները։ 

5. Կալիումի քլորիդի ստացումը սիլվինիտից։ 

6. Ամոնիակի արտադրություն 

7. Ազոտական թթվի արտադրության տեխնոլոգիան, հիմնական փուլերը, նոսր և խիտ ազոտական 

թթվի ստացումը 

8. Ծծմբի և ծծմբական թթվի արտադրություն 

9. Գունավոր մետալուրգիա: 

10. Պարարտանյութերի ստացման տեխնոլոգիա. ազոտական, կալիումական և ֆոսֆորական 

պարարտանյութեր։ 

11. Օրգանական նյութերի տեխնոլոգիա, կոքսոքիմիա։ 

12. Նավթավերամշակման արդյունաբերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Бесков В.С. Общая химическая технология. М. Академкнига. 2005.  

2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты в химической технологии: В 2 кн. М.:Альянс, 

2010. 

3. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. Перевод с немецкого. 2007.  

4. Левашов Е.А., Рогачев А.С., Курбаткина В.В., Максимов Ю.М., Юхвид В.И. “Перспективные 

материалы и технологии саморапространяюящегося высокотемпературного синтеза”, Учебное 

пособие, М., “МИСИС”, 2011. 

5. Հ. Լ. Խաչատրյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ռ. Ս. Հարությունյան // Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա 

(լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, 226 էջ: 
 

 

1. 0604/Բ20 2. Ֆիզիկական քիմիա -2 3. ECTS կրեդիտ  6 

4.   6 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 2 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. – 3 ժամ 

6. 5-րդ  աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական 

մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական 

գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 նկարագրել  ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները, 

 ներկայացնել էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները, 

 մեկնաբանել քիմիական կինետիկայի հիմունքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
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 կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 մշակել քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման էներգիայի, ինչպես նաև 

թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի էներգիա) փորձնական 

տվյալները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար,  

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ,  

2. գործնական աշխատանքներ,  

3. սեմինարներ, քննարկումներ, 

4. լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Լաբորատոր աշխատանքների ընթացիկ ստուգումներ՝ առավելագույնը 1 միավոր:  

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

5. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: Էլեկտրաքիմիա: 

2.Գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: 3.Մեմբրանային պոտենցիալ, 

ակտիվ տրանսպորտ: 4.Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: 5.Ռեակցիայի արագության չափման 

էքսպերիմենտալ մեթոդները: 6.Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: 7.Ռեակցիայի կարգի և արագության 

հաստատունների որոշման մեթոդներ: 8.Ակտիվացման էներգիա: 9.Մակերևույթների պոտենցիալ 

էներգիա: 10.Նախաէքսպոնենտային գործակից: Անցողիկ վիճակի տեսություն: 11.Բարդ ռեակցիաների 

կինետիկա: 12.Հաջորդական, զուգորդված, շղթայական ռեակցիաներ: 13.Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների 

կինետիկա:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 

2000, 1018p. 

2.  K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 

2003. 

3.  В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005, 

320 с.  

4.  Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:   

 

 

1. 0608/Բ21 2. Անօրգանական սինթեզ 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1 ժամ, լաբ.-1 ժամ  

6. 6-րդ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ուսուցանել անօրգանական նյութերի տարբեր եղանակներով սինթեզի տեսական և 

լաբորատոր գիտելիքներ և ձևավորել պատկերացում անօրգանական սինթեզի տեխնոլոգիայի մասին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
   Թվարկել արդի եղանակներով անօրգանական նյութերի սինթեզի եղանակները: 

   Մեկնաբանել սինթեզի ժամանակ տեղի ունեցող գործընթացները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
   Իրագործել տարբեր եղանակներով  անօրգանական նյութերի սինթեզ: 

   Օգտվել համապատասխան գիտական և ուսումնական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Բ5. Համակարգել և լայն հանրությանը ներկայացնել քիմիայի ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը, 

գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել նոր 

տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

5. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անօրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակները: 

Թեմա 2. Անօրգանական նյութերի սինթեզը լուծույթ-գազ փոխաազդեցությունից: 

Թեմա 3. Անօրգանական նյութերի սինթեզը հալույթում: 

Թեմա 4. Անօրգանական նյութերի սինթեզը էլեկտրաքիմիական եղանակով: 

Թեմա 5. Անօրգանական նյութերի սինթեզը ջերմային եղանակով: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ю.Д.Третьяков и др. «Неорганическая химия» (химия элементов). Москва, 2007 г. 

2. Ю.Д.Третьяков и др. «Неорганическая химия» (химия не переходных элементов). Москва, 2004 г. 

3. Ю.Д.Третьяков и др. «Неорганическая химия» (химия переходных элементов). Москва, 2007 г. 

 

 

1. 0604/Բ22 2. Մոլեկուլների համակարգչային դիզայն 3. ECTS կրեդիտ 3   

4.     3 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 1 ժամ 

6.     6-րդ  գարնանային 7. Առանց  եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել մոլեկուլների համակարգչային մոդելավորման տեսական և գործնական 

պատշաճ գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 պատկերել մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը ներքին կոորդինատային համակարգում  
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 ներկայացնել մոլեկուլների մոդելավորման համակարգչային ծրագրերի կիրառման 

հնարավորությունները,  

 հիմնավորել HyperChem ծրագրի կիրառումը քիմիական և կենսաբանական մոլեկուլների 

մոդելավորման համար: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 օգտագործել համակարգչային ծրագրերը մոլեկուլների կառուցվածքի և դրանց հատկությունների 

մոդելավորման  համար, 

 հաշվարկել մոլեկուլների երկրաչափական պարամետրերը (կապի երկարություն, վալենտային և 

երկնիստ անկյուններ), էներգիա, դիպոլ մոմենտ և կատարել այդ հատկությունների վերլուծություն:  

 կիրառել HyperChem ծրագիրը տարբեր մոլեկուլների մոդելավորման համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 

գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար 

Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի 

կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա 

ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը 

Բ7. Կիրառել տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) քիմիայի և հարակից 

բնագավառների հետ առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքը դյուրացնելու և 

ավտոմատացնելու նպատակով: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն ինտերակտիվ`ցուցադրական նյութով  

 քննարկումներ, հիբրիդային դասավանդում 

 խնդիրների լուծում, նաև համակարգչային  մաթեմատիկական և քվանտաքիմիական ծրագրերի 

կիրառմամբ 

 լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքի ներկայացումը: 2․Դեկարտյան և ներքին կոորդինատային 

համակարգ: 3․ Z-մատրից: 3․Մոլեկուլների համակարգչային մոդելավորման ծրագրերը` HyperChem 

ծրագրի հիմնական գործիքները: 4․Մոլեկուլային մոդելի կառուցումը և խմբագրումը: 5․Մոլեկուլային 

մոդելի երկրաչափական պարամետրերի (կապի երկարություն, վալենտային անկյուն, երկնիստ անկյուն) 

որոշումը: 6․Մոլեկուլի երկրաչափության օպտիմիզացիա: 7․Մոլեկուլի պոտենցիալ Էներգիայի 

մակերևույթի ուսումնասիրությունը: 8․Մոլեկուլային մեխանիկային մեթոդը, հիմնական 

հասկացությունները: 9․Մոլեկուլի որոշ հատկությունների հաշվարկը մոլեկուլային մեխանիկայի մեթոդով: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Соловьев М.Е., Соловьев М.М., Компьютерная химия, Москва, Солон-Пресс, 2005, 535с. 

2. Lewars E., Computational Chemistry, Springer, 2011. 666 p.  

3. Foresman J., Frisch A, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, 3ed, 2015, 305 p. 

4. Heine T., Joswig J., Gelessus A., Computational Chemistry Workbook, Wiley VCH, 2009, 232 p. 
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1. 0604/Բ23 2. «ՀԲ»  Կոլոիդային  քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 7 

4.   7 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 4 ժամ 

6.   6-րդ ` գարնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացումներ կոլոիդ համակարգերի և նրանց 

առանձնահատկություններն արտահայտող օրինաչափությունների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնել կոլոիդ  համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց ուսումնասիրման   

ժամանակակից մեթոդները, 

 մեկնաբանել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 օգտագործել տեսական գիտելիքները արտադրական պրոցեսներում: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 գնահատել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսները՝ հիմնվելով համապատասխան 

տեսական բացատրությունների վրա: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի 

եղանակները 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ,  

2. գործնական աշխատանքներ,  

3. սեմինարներ, քննարկումներ, 

4. լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. հետազոտական աշխատանք` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:   

3. Լաբորատոր աշխատանքների ընթացիկ ստուգումներ՝ առավելագույնը 1 միավոր: 

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

5. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Կոլոիդ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: 2. Մակերևութային 

լարվածություն: 3. Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ, 

ֆլոտացիա: 4. Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, մակերևութային ակտիվ նյութեր: 5. Դիսպերս 

համակարգերի էլեկտրական հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ, կրկնակի էլեկտրական 

շերտ: 6. Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածքը, մակերևույթների վերալիցքավորում, դիսպերս 

համակարգերի կայունությունը, կոագուլում: 7. Կոպիտ դիսպերս համակարգեր, էմուլգատորներ և դրանց 

ազդեցության մեխանիզմը: 8. Միցելներ և դրանց առաջացումը, միցելագոյացման կրիտիկական 

կոնցենտրացիա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. H-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, 2003. 

2. Ф. Д. Зимон, Коллоидная химия, Учебник для вузов, 3-е изд., Москва, 2003 г. 
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3. Ա.Ժ. Համբարձումյան, Շ.Ա. Մարգարյան, Փորձարարական կոլոիդ քիմիա, Երևան, ԵՊՀ, 2013թ., 184 էջ: 

 

1. 0603/Բ24 2.  Կենցաղային քիմիա  3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ 

6. 6-րդ՝  գարնանային 7.  Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 
8 Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին ծանոթացնել կենցաղի տարբեր ոլորտներում կիրառվող քիմիական 

միացությունների, նրանց կառուցվածքի, ստացման եղանակների և կենսաբանական 

ազդեցության հետ, որպեսզի ապագա մասնագետը ոչ միայն պատշաճ պատկերացում ունենա այդ 

նյութերի մասին, այլ նաև տեղին և առանց վնասի (իր և շրջապատի համար) կիրառի դրանք 

կենցաղում: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Քննարկել  կենցաղի այն ոլորտները, որտեղ օգտագործվում են տարաբնույթ քիմիական 

միացությունները (օրգանական և անօրգանական): 

 Համադրել դրանց կառուցվածքը և կենսաբանական ազդեցությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Ընտրել  կենցաղի տվյալ ոլորտին անհրաժեշտ  քիմիական միացությունները: 

 Տարբերակել կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ քիմիական միացություններ ըստ իրենց 

անվտանգության:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ: 

 Աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,  

 Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և  քննարկումներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:  

2. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1:  

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.Օճառ: Նրա կառուցվածքը, ազդման մեխանիզմը, արտադրությունը և տեսակները:  

Թեմա 2.Սինթետիկ լվացող միջոցների դասակարգումը: Նրանց հատկությունների կախվածությունը 

կառուցվածքից: 
Թեմա 3.Քիմիական միացություններ, որոնք օգտագործվում են օծանելիքի և պարֆումերային պատրաս-

տուքների մեջ: 

Թեմա 4.Բնական և սինթետիկ սոսինձների դասակարգումը, ստացումը և կիրառման ոլորտները:  

Թեմա 5.Ժամանակակից լաքերի և ներկերի բաղադրությունը և նրանց արտադրությունը:  

Թեմա 6.Ներկերի տեսակները և որոշ ներկերի բաղադրատոմսեր: 

Թեմա 7.Սպիտակեցնող միջոցներ, նրանց տեսակները և համապատասխան կիրառումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գ.Գ. Թոքմաջյան,Կենցաղային քիմիա,2013 



94 

 

2. J.B.St. Lourent, F.De Buzzaccarini, K.De Clerk etc. Loundri cleaning of textiles. Handbook for cleaning, 2007.  

 

1. 0603/Բ25 2. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա- 1 3. ECTS կրեդիտ  5 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ, գործն․-1 ժամ, լաբ. – 2 ժամ 

6. 6-րդ՝  գարնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին ներկայացնել, բարձրամոլեկուլային միացությունների (ԲՄՄ) սինթեզի մեթոդները, 

սինթեզի տարբեր եղանակների կինետիկական օրինաչափությունները: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ներկայացնել  ԲՄՄ տեսակները,  դրանց կիրառությունը, անվանակարգությունը:  

 Ներկայացնել  ԲՄՄ  սինթեզի եղանակներին ներկայացվող պահանջները:  

 Քննարկել ԲՄՄ սինթեզի եղանակների մեխանիզմները  և կինետիկական օրինաչափությունները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Հասկանալ և վերլուծել  ԲՄՄ  դասակարգման տարբերությունները, անվանակարգությունը: 

 Ընտրել ԲՄՄ սինթեզի համար օպտիմալ եղանակ(եր)ը: 

 Հասկանալ և վերլուծել  ԲՄՄ  տարբեր տեսակների սինթեզի համար նախընտրելի եղանակները: 

 Լուծել ԲՄՄ   սինթեզի լավագույն տարբերակ(ներ)ի հարցը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:  

 Աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում:  

 Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և  քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով, հիմնվելով լաբորատոր 

աշխատանքներին մասնակցության վրա։ Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 ԲՄՄ հիմնական հասկացությունները, դասակարգումը, անվանակարգումը:  

 Ռադիկալային պոլիմերման օրինաչափությունները; 

 ATR պոլիմերում; 

 Իոնական (կատիոնային, անիոնային, կոորդինացիոն) պոլիմերում;  

 Պոլիկոնդենսում:  

 Պոլիմերանալոգ փոխարկումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ա.Ա.Դուրգարյան Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա.2004,ԵՊՀ 

2. Carraher, Polymer Chemistry, 2003, 6-th ed., NY. Marcel Dekker INc.    
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1. 0604/Բ26 2. էլեկտրաքիմիա 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ 

6. 7-րդ աշնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել Էլեկտրաքիմիայի և դրա կիրառման ոլորտների մասին 

պատկերացումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կտիրապետի էլեկտրաքիմիայի մեթոդների տեսական հիմունքներին, 

 կիմանա էլեկտրաքիմիայի մեթոդների կիրառման հնարավորությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում, կհասկանա 

փորձերի ժամանակ ի հայտ եկող խանգարող աղդեցությունները, կտիրապետի դրանց վերացման 

եղանակներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն, 

 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու 

կարողություն, 

 ունեցած գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներում կիրառելու կարողություն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ3.  Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ 

որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ,  

2. Գործնական աշխատանքներ,  

3. Լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Էլեկտրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները: Էլեկտրոլիտի լուծույթի էլեկտրա-

հաղորդականությունը, դրա կախումը լուծույթի կոնցենտրացիայից և ջերմաստիճանից: 

Էլեկտրահաղորդականությունը և իոնների շարժունակությունը: Էլեկտրակինետիկ և 

էլեկտրամազանոթային երևույթներ: Թեմա 2. Էլեկտրաքիմիական պրոցեսներ: Էլեկտրոլիտների 

լուծույթների և հալույթների էլեկտրոլիզ, դրա էությունը: Ֆարադեյի առաջին և երկրորդ օրենքները: 

Էլեկտրոլիզի ընթացքը. կաթոդային և անոդային պրոցեսները էլեկտրոլիտների հալույթների և ջրային 

լուծույթների էլեկտրոլիզի ժամանակ: Էլեկտրոդների տեսակները: Էլեկտրոլիզ լուծվող անոդով: 

Գալվանաստեգիա և գալվանապլաստիկա: Իոնի տեղափոխման թիվ, իոնի տեղափոխման թվի տեսական 

մեկնաբանությունը: Մետաղների Էլեկտրաքիմիական կորոզիան և դրա կանխարգելման ձևերը: Թեմա 3. 
Էլեկտրաքիմիական մարտկոցներ (գալվանական էլեմենտ), դրանց տեսակները: Էլեկտրաքիմիական 
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մարտկոցի դիֆուզիոն, կոնտակտային և էլեկտրոդային պոտենցիալները: Էլեկտրաքիմիական մարտկոցի 

էլեկտրաշարժ ուժը, էլեկտրոդային պրոցեսների թերմոդինամիկան: Կապարային և նիկել-կադմիումային 

վերալիցքավորվող մարտկոցներ, դրանց աշխատանքի սկզբունքը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия: Учеб. для вузов – М.: Высш. шк., 1984. – 519 с. 

2. Прикладная электрохимия. Учеб. для вузов./Под ред. Томилова А.П. – М.: Химия, 1984. – 520 с. 

3. Laidler K.J., Meiser J.H. Physical Chemistry. – Houghton Mifflin Company., 3th ed., 1999, 1019 p. 

4. Atkins P.W. Physical Chemistry. – John Willey & Sons Inc., 7th ed., 2001, 999p; 

5. Эткинс П. Физическая химия. В 2-х томах. – М.: Мир, 1980.  

 

 

1. 0603/Բ27 2. «ՀԲ» Օրգանական սինթեզ 3. ECTS կրեդիտ 6 

4   6 ժամ ∕շաբ. 5.   դաս. -  3 ժամ,  լաբ. - 3 ժամ  

6.  7-րդ` աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8.Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողին ծանոթացնել օրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակներին, ժամանակակից 

մեթոդներին, հետազոտման պլանավորման եղանակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ներկայացնել օրգանական սինթեզներ իրականացնելու կանոնակարգը: 

 Ընտրել օրգանական սինթեզի եղանակը:   

 Բացատրել  սինթեզի էությունը: 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը: 

 Գործնականում իրականացնել օրգանական սինթեզի ճիշտ պլանավորում:  

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: 

 Առաջարկել  պարզագույն խնդիրների լուծման համար սինթեզի եղանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5.  Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ5. Համակարգել և լայն հանրությանը ներկայացնել քիմիայի ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը, 

գաղափարները, խնդիրները և դրանց լուծումները: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ5. Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել 

մասնագիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ: 

 Լաբորատոր աշխատանքներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. հետազոտական աշխատանք` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:   

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով, հիմնվելով լաբորատոր 

աշխատանքներին մասնակցության վրա։ Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա1. Ռեակցիայի ընթանալու կիետիկական և թերմոդինամիկական հնարավորություններ։ 

Թեմա 2.Ռետրոսինթեզ: 
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Թեմա 3. C-C կապի ստեղծման ռեակցիաներ: 

Թեմա 4.Օքսիդացման մակարդակներ:  

Թեմա 5.Օքսիդացման և վերականգնման ռեակցիաներ:  

Թեմա 6.Պաշտպանիչ խմբեր:  

Թեմա 7․ Ցիկլացման ռեակցիաներ։ 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В.А.Смит, А.Д.Дильман. Основы современного органического синтеза.Москва БИНОМ.2015 

2. Л.Титце, Т.Айхер. Препаративная органическая химия. Москва, МИР,2004. 

 

 

1. 0603/Բ28 2. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա-2 3. ECTS կրեդիտ 7 

4. 7 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 4 ժամ 

6. 7-րդ՝  աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 
8.  Ծրագիրը նպատակ ունի. 

Ուսանողներին ներկայացնել ԲՄՄ կառուցվածքային յուրահատկությունները, դրանց լուծույթների 

թերմոդինամիկան, մոլ.զանգվածի որոշման եղանակները, ֆիզիկական հատկությունները: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Լուսաբանել ԲՄՄ կառուցվածքային առանձնահատկությունները և տարբերությունը 

ցածրամոլեկուլային միացություններից:  

 Քննարկել ԲՄՄ մոլեկուլային զանգվածի որոշման ժամանակակից եղանակները, լուծման 

առանձնահատկությունները, ֆիզիկական հատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Լուծել տվյալ կիրառական բնագավառում անհրաժեշտ հատկություններով ԲՄՄ կառուցվածքի  

լավագույն տարբերակ(ներ)ի հարցը: 

 Ընտրել որոշակի ֆիզիկական հատկությունների բավարարող ԲՄՄ տեսակ(ներ)ը: 

 Տարբերակել նպատակային կիրառական պոլիմերների տիպերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:  

 Աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն գիտահետա-

զոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության 

որակական և քանակական եղանակները:  

Գ1. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները, փոխանցել 

գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային 

կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում: 

 Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանք (ռեֆերատներ, ցուցադրումներ): 

 Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և  քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով, հիմնվելով 

լաբորատոր աշխատանքներին մասնակցության վրա։ Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.ԲՄՄ տարածական կառուցվածք, կոնֆիգուրացիա, կոնֆորմացիա: 

Թեմա 2.ԲՄՄ լուծույթներ: 

Թեմա 3.ԲՄՄ մոլեկուլային զանգված: Որոշման եղանակները:  

Թեմա 4.ԲՄՄ ֆիզիկական հատկություններ: 

Թեմա 5.ԲՄՄ էլեկտրոլիտներ:  

Թեմա 6.ԲՄՄ կիրառություն կառուցվածք կապը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Ա.Ա. Դուրգարյան, Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա, 2004, ԵՊՀ 

2.Ն.Ա. Դուրգարյան, Էլեկտրաակտիվ պոլիմերներ, 2016, ԵՊՀ 

3. Carraher, Polymer Chemistry, 2003, 6-th ed., NY. Marcel Dekker INc. 

 

 

1. 0604/Բ29 2. Փորձարարական տվյալների մշակում 3. ECTS կրեդիտ  2 

4.   2ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ 

6. 7-րդ  աշնանային  7.  Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական հիմնադրույթների հիման վրա 

հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներով ստացված փորձարարական տվյալների մշակման և վերլուծման 

հմտություններ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 նկարագրել ֆիզիկական քիմիայի տեսական հիմնադրույթների հիման վրա խնդիրների և 

վարժությունների լուծման մեթոդիկան, 

 կիրառել փորձարարական մեթոդներով ստացված տվյալների մաթեմատիկական մշակման 

մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել ստացված գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 կատարել հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներով ստացված փորձարարական տվյալների 

մշակում և վերլուծություն 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով:  

Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու  քիմիայի ոլորտի նորարարական և 

առաջադեմ մոտեցումները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Բ7. Կիրառել տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) քիմիայի և հարակից 

բնագավառների հետ առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքը դյուրացնելու 

և ավտոմատացնելու նպատակով: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ,  

2. գործնական աշխատանքներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

2. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 5 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆիզիկական քիմիայի հիմնադրույթները. Հիմնական հասկացություններ: Քիմիայում գործածվող 
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ֆիզիկական մեծությունների նշանաբանությունը: 

Թեմա 2. Ֆիզիկական քիմիայի հետազոտման մակրոսկոպիկ և միկրոսկոպիկ մեթոդները:  

Թեմա 3. Ֆիզիկական մեթոդներով ստացված փորձարարական տվյալների մշակման և վերլուծության 

եղանակները: Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական մշակումը հաշվարկային և գրաֆիկական 

մեթոդներով: Սխալներ. սխալների վիճակագրական վերլուծությունը:  

Թեմա 4. Քիմիական թերմոդինամիկայում և քիմիական կինետիկայում տեսական խնդիրների և 

վարժությունների լուծման եղանակները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 

2000, 1018p. 

2.  K.J. Laidler, J. H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 

2003. 

3.  В.В. Еремин, С. И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005, 

320 с.  

4.   Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:    
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 3 
 

1.  0608/Բ01 2. Երկրաքիմիա 3. ECTS կրեդիտ  3 

4.   3 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 ժամ,  լաբ.-1 ժամ 

6.  5-րդ աշնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է. 

     Ուսանողներին ներկայացնել երկրի կառուցվածքը, երկրի էներգետիկան, քիմիական տարրերի  

բաշխվածությունը տիեզերքում և արեգակնային համակարգի մոլորակներում, քիմիական տարրերի   և 

նրանց իզոտոպների հարաբերական և բացարձակ տարածվածության օրինաչափություններին, 

կենսոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիային: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Ընտրել երկրաքիմիական գործընթացների ուսումնասիրության և վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

 Նկարագրել երկրագնդում և տիեզերքում քիմիական տարրերի տեղափոխությունները և 

տարածվածությունները, բացատրել տարրերի անհամաչափ բաշխվածություն երկրագնդում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն, 

գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության 

վերահսկում, 

 Օգտագործել իր գիտելիքները արտադրական գործընթացների կիրառման ոլորտներում: 

 Բացատրել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում երկրագնդում   տարբեր 

գործոնների ազդեցությամբ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

5. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Երկրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները: 2.Քիմիական տարրերի տարածումը տիեզերքում: 
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3.Երկրի կառուցվածքը և կազմը: 4.Քարոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիան: 5.Իզոտոպների 

երկրաքիմիան: 6.Երկրագնդի քիմիական էվոլյուցիան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. «Интерпретация геохимических данных». Под редакцией Е. В. Склярова. — Интермет 

Инжиниринг, 2001. 

2. «Treatise on geochemistry». Elsevier. 2003; 2014. 

3. В. А. Алексеенко. Геоэкология. Экологическая геохимия. — Ростов- н/Д.: Феникс, 2016. — 688 с 

4. Поиск подходов к решению проблемы глобальных изменений: элементы теории биотическо-

экосистемного механизма регуляции и стабилизации параметров биосферы, геохимической и 

геологической среды // Вестник Московского университета. Серия 16. биология. 2005. № 1. С.24-33. 

 

 

1. 0608/Բ01 2. Շրջակա միջավայրի քիմիա 3.  ECTS կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ 5. դաս.-2 ժամ, գործն.- 1 ժամ 

6.  5-րդ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

  Ուսանողներին ծանոթացնելու կենսոլորտի քիմիական տարրերին, դրանց բաշխվածությանը 

երկրակեղևում և կենդանի օրգանիզմներում, քիմիական նյութերի բնական և անտրոպոգեն 

աղբյուրներին, քիմիական հիմնական աղտոտիչների վարքին կենսոլորտում և դրանց ազդեցությանը 

կենդանի օրգանիզմների վրա: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Հիմնավորել քիմիական պրոցեսների դերը շրջակա միջավայրում տեղի ունեցող տարբեր 

երևույթներում  

 Դասակարգել քիմիական աղտոտիչները և աղտոտման աղբյուրները 

 Որակավորել շրջակա միջավայրում առկա քիմիական նյութերի վտանգավորության 

չափանիշները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Կատարել անտրոպոգեն գործնեության հետևանքների ամբողջական գնահատում 

 Փաստարկել քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա  

 Գնահատել քիմիական արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի վրա 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար: 

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

5. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կենսոլորտի քիմիական տարրերը. դասակարգումը, բաշխվածությունը շրջակա միջավայրում և 

կենդանի օրգանիզմներում, սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։   

 Շրջակա միջավայրում առկա քիմիական աղտոտիչների` ածխածնի օքսիդների, ծծմբի 

օքսիդների, ազոտի օքսիդների և ամոնիակի, ֆոտոքիմիական օքսիդիչների, նավթամթերքի, 

մակերևութային ակտիվ նյութերի, թունաքիմիկատների, օրգանական աղտոտիչների 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա,  արտանետման բնական և անտրոպոգեն աղբյուրները:  

 Շրջակա միջավայրում ընթացող քիմիական պրոցեսները. ազդեցության ընդհանուր 

նկարագրությունը, աէրոզոլերի տեսակները, դրանց դիտարկումը որպես կլիմայական 

փոփոխությունների հնարավոր պատճառներից մեկը։ 

 Տարրերի բնական շրջապտույտը, շրջապտույտի ընդհանուր նկարագրությունը, դրանց 

կարևորությունը շրջակա միջավայրում ընթացող կենսաքիմիական պրոցեսներում։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ханина Т.И., Суханова Л.С., Никитина Н.Т. Химия окружающей среды. М.: Юрайт-Издат, 2015, 215 с. 

2. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М: Мир, 2005, 295 с. 

3. Зилов Е.А. Химия окружающей среды. Иркутск: Иркут. ун-т, 2006, 148 с. 

 

 

1.0608/Բ02 2. Սորբենտների  քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ, լաբ.-1 ժամ 

6. 6-րդ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ուսուցանել կլանիչների մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ, դրանց 

ֆիզիկական ու քիմիական վերափոխման եղանակներին և ուսուցանել կլանիչների հետ գործնականում 

աշխատելու հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Ներկայացնել բնական և սինթետիկ կլանիչների առանձնահատկությունները:  

 Լուսաբանել սինթետիկ կլանիչների ստացման հիմնական եղանակները: 

 Մեկնաբանել կլանիչների կիրառման սկզբունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Լուծել կլանիչների կիրառման հետ կապված խնդիրներ: 

 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները կյանքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Նկարագրել  քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ 

մեթոդները դրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

5. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 1. Բնական և սինթետիկ կլանիչներ: Դրանց բնութագրերը: 2. Կլանիչների դասակարգումը՝ ըստ 

մատրիցայի առաջացման տեսակի, ըստ ֆունկցային խմբերի տեսակի: 3. Փոխազդեցությունները 

«Կլանիչ-կլանվող» համակարգում: 4. Պոլիմերային կլանիչների սինթեզի հիմնական եղանակները: 5. 

Կլանիչի հատկությունների վերափոխման (մոդիֆիկացիայի) խնդիրները: 6. Հավասարակշռությունը 

կլանման գործընթացում: 7. Իոնափոխանակային նյութերի կիրառումը: Իոնիտների հիմնական 

շահագործողական հատկությունները: 8. Կլանիչների կիրառումը կենցաղում, գյուղատնտեսությունում, 

սննդի արդյունաբերությունում, բժշկության մեջ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Лейкин Ю.А. Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов. М.: БИНОМ, 2011.    

2. Стид Дж.В., Этвуд Дж. Л. Супрамолекулярная химия. т.2.М.: Академкнига. 2007    

 

 
1.   0604/Բ02 2. Հոմոգեն կատալիզ 3. ECTS կրեդիտ 3 

4.   3 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 ժամ, լաբ-1 ժամ 

6.  6-րդ գարնանային 7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել կատալիզի և կատալիզատորների մասին պատկերացումներ, 

ծանոթացնել կատալիզի տեսակների և դրանց առանձնահատկությունների հետ, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական գիտելիքներ հոմոգեն կատալիզի վերաբերյալ,  

 ուսանողներին ծանոթացնել հոմոգեն կատալիզի կիրառման ոլորտների հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնելու կատալիզի տեսությունը, կատալիզի տեսակներն ու դրանց 

առանձնահատկությունները, 

 սահմանելու հոմոգեն կատալիզի հիմնական դրույթները, տեսական պատկերացումներն ու 

մեխանիզմը,  

 ներկայացնելու հոմոգեն կատալիզի երևույթները բնության մեջ և արդյունաբերական 

պրոցեսներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառելու ֆիզիկաքիմիական որոշ մեթոդները` հոմոգեն կատալիզում կիրառվող 

կատալիզատորների հետազոտման  համար, 

 իրականացնելու պերօքսիդների և հիդրոպերօքսիդների հոմոգեն կատալիտիկ քայքայման 

ռեակցիաներ փոփոխական վալենտականության մետաղների կոմպլեքսային 

միացություններով, մեկնաբանելու այդ կատալիտիկ ռեակցիաների օրինաչափությունները, 

 իրականացնելու փորձնականորեն ստացված տվյալների քանակական մշակումը և  դրանց 

հիման վրա տալու որակական մեկնաբանություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն, 

 առկա խնդիրները վերլուծելու և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու 

կարողություն, 

 ունեցած գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներում կիրառելու կարողություն: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1.  Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ  

որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,  

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ,  

2. Գործնական աշխատանքներ,  

3. Սեմինարներ, քննարկումներ, 

4. Լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

4. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կատալիզի ուսմունքի զարգացման մասին համառոտ ակնարկ: Կատալիտիկ երևույթները բնության մեջ և 

արդյունաբերական պրոցեսներում: Կատալիզի տեսակները: Հատուկ և ընտրողական կատալիզ: 

Կատալիզատորի հիմնական առանձնահատկությունները: Կատալիտիկ թույներ և պրոմոտորներ: 

Հոմոգեն կատալիզ: Հոմոգեն կատալիզի տեսությունը: Հոմոգեն կատալիզի մակրոկինետիկական 

օրինաչափությունները: Հոմոգեն կատալիզի մեխանիզմը: Հոմոգեն կատալիզ փոփոխական 

վալենտականության մետաղների կոմպլեքսային միացություններով: Պերօքսիդների և 

հիդրոպերօքսիդների հոմոգեն կատալիտիկ քայքայման օրինաչափությունները լուծույթում: 

Ֆերմենտատիվ կատալիզը որպես հոմոգեն պրոցես: Ֆերմենտատիվ կատալիզի հիմունքները: 

Միխայելիս-Մենթենի հավասարումը: Թթվա-հիմնային հոմոգեն կատալիզ: Համետի ֆունկցիան: Լյուիսի 

թթուների և Բրենստեդի հիմքերի ազդեցությամբ ընթացող հոմոգեն կատալիտիկ պրոցեսներ: Հոմոգեն 

կատալիտիկ ռեակցիաների արագության կախվածությունը լուծույթի իոնական ուժից: Առաջնային և 

երկրորդային աղային էֆեկտներ: Իզոկատալիտիկ կետ: Ինքնակատալիզ: Ինքնակալիտիկ ռեակցիաների 

կինետիկան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Piet W.N.M. van Leeuwen, John C. Chadwik. Homogeneous Catalysts. – Wiley-VCH, 2011. 

2. Романовский Б.В. Основы катализа. – М.: Бином, 2015. –  172 с. 

3. Панченков Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ. – М.: Химия, 1985. – с.345-379. с.498-

521. 

4. Temkin O.N. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes. Kinetic Aspects and Mechanisms. – 

Wiley&Sohns. Chichester.UK, 2012. 

5. Темкин О.Н. Гомогенный металлокомплексный катализ. Кинетические аспекты –  М.: Академкнига, 

2008. 

6. Накамура А., Цуцуи М. Принципы и применение гомогенного катализа. – М.: Мир, 1983. –  232 с. 

 

 
1. 0603 /Բ03 2. Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա 3.  ECTS  կրեդիտ  6 

4  6 ժամ ∕շաբ. 5.   դաս. – 3 ժամ , լաբ. – 3 ժամ 

6.  7-րդ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 ՈՒսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիքներ 5- և 6-անդամանի O-, N-, S-

պարունակող  մեկ, երկու և ավելի, նույնանման և տարբեր հետերոատոմներով, ինչպես նաև 
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կոնդենսված արոմատիկ հետերոցիկլիկ համակարգերի  սինթեզի, դրանց քիմիական վարքի և 

կիրառության ոլորտների մասին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Դասակարգել O-, N-, S-պարունակող բնական և սինթետիկ ճանապարհով ստացված հետերո-

համակարգերը և տալ դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

 Բացատրել հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզին վերաբերվող 

առանձնահատկությունները: 

 Գնահատել հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիական վարքը ելնելով վերջիններիս 

կառուցվածքային առանձնահատկություններից: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Կատարել կանխատեսումներ հետերոցիկլիկ միացությունների նպատակային սինթեզի    

վերաբերյալ: 

 Առաջարկել կոնկրետ հետերոհամակարգի սինթեզի հնարավոր  եղանակները: 

 Մշակել և իրականացնել հետերեցիկլիկ միացությունների տարաբնույթ սինթեզներ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Օգտվել գրականական, ինտերնետային և այլ աղբյուրներից, մշակել և ներկայացնել դրանք: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու 

համար: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ: 

  Լաբորատոր աշխատանքներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը`1: 

4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.Հետերոցիկլիկ միացությունների ընդհանուր բնութագիրը:  

Թեմա 2. Հետերոցիկլիկ միացությունների անվանակարգումը, ավագության կարգը: 

Թեմա 3. Սինթեզի մեթոդները:  

Թեմա 4. Քիմիական վարքը և կրառության ոլորտները: 

 14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дж. Джоуль, К. Мильс, Химия гетероциклических соединений, М., Мир, 2004 

2. Т. Джилкрист, Химия гетероциклических соединений, М., Мир, 1996 

3. М. А. Юровская, А.В. Куркин, Химия ароматических гетероциклических соединений, Изд. МГУ 

им. Ломоносова, 2007: 

 

 

1. 0603 /Բ03 2. Նյութագիտական կրիմինալիստիկա 3.  ECTS  կրեդիտ  6 

4  6 ժամ ∕շաբ. 5.   դաս. – 2 ժամ , լաբ. – 2 ժամ, գործն.-2 ժամ 

 6.  7-րդ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
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 Ուսանողներին ծանոթացնել կրիմինալիստիկա` քրեագիտություն առարկային, ուսումնասիրել դրա 

ուղղություններն ու մասնագիտական ոլորտները: Անդրադարձ կատարել դատական փորձաքննության 

ճյուղերին, փորձաքննություն նշանակելու հիմքերին, փորձագետի իրավունքներին ու 

պարտականություններին: Առանձնացնել նյութագիտությունը որպես դատական փորձաքննության 

առանձին ուղղություն:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Ձևակերպել կրիմինալիստիկայի` քրեագիտության ու դատական փորձաքննության 

դրույթներն  ու հիմնական ուղղությունները, դրանց դերն ու նշանակությունը 

դատաիրավական համակարգում: 

 Իմանալ դատական փորձագետի իրավասություններն ու պարտականությունները, հստակ 

տարբերակել փորձագետի իրավասության շրջանակներն ըստ մասնագիտությունների: 

 Իմանալ նմուշառման կարգը, նմուշների պատրաստման եղանակներն ու կրող օբյեկտների 

վրա նյութերի հետքերի հետ աշխատելու սկզբունքները: 

 Իմանալ նյութագիտական փորձաքննության ոլորտում կիրառվող գործիքային մեթոդների ու 

սարքերի տեսակները, դրանց կառուցվածքն ու կիրառումը: 

 Իմանալ փորձագետի եզրակացության կառուցվածքը, այն կազմելու սկզբունքները, 

տիրապետել հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալների փորձագիտական 

վերլուծությանը: 

 Իմանալ նյութերի այրման պրոցեսները, այրման արգասիքները, դրանց քիմիական կազմը: 

 Իմանալ հրդեհի վայրի հետազոտության կարգը և մոտեցումները: Կարողանալ հրդեհի 

վայրը բաժանել գոտիների, բնութագրել դրանցից յուրաքանչյուրը: 

 Բնութագրել հրդեհի օջախը, որոշել այրման տարածման ուղղզություններն ու 

արագությունը: 

 Հրդեհատեխնիկական փորձաքննության համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները և 

դրանց ձեռքբերման կարգը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել ստացված գիտելիքները նյութագիտական և հրդեհատեխնիկական 

փորձաքննություններ կատարելիս: 

 Կատարել հետազոտության մեթոդների ու մեթոդիկաների ընտրոթյուն և, 

անհրաժեշտության դեպքում, նշել դրանց կիրառմահ հաջորդականությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 աշխատել փորձագիտական հանձնաժողովում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 Ա4.  Լուսաբանել քիմիական միացությունների կառուցվածքը, հատկությունները, դրանց սինթեզի և  

անալիզի մեթոդները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ3.  Բարձրացնել  իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, համադրել 

նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների ոլորտներից: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. սեմինարներ, 

3. քննարկումներ, 

4. լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, միավորների քայլը` 0.5: 

3. Դասընթացին մասնակցության համար՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը`1: 
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4. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից, միավորների քայլը` 0.5: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դատական փորձաքննություն 

1. Դատական փորձաքննության իրավական հիմքերը, նշանակման ու կատարման կարգը, 

տեսակները, մասնագիտակա  ոլորտները: 

2. Իրեղեն ապացույցների առգրավվման և դրանց ճանաչման կարգը, իրեղեն ապացույցների 

փորձագիտական հետազոտությունը, դասակարգումը, նմուշառման և 

նմուշապատրաստման մեթոդները: 

Նյութագիտություն 

3. Լաքուներկեր և դրանց ծածկույթներ, նավթամթերքներ և քսայուղեր, ալկոհոլային 

արտադրանք և այլ սպիրտ պարունակող հեղուկներ, մետաղներ և համաձուլվածքներ, 

բնական ու արհեստական միներալմեր և թանկարժեք քարեր, բնական և սինթետիկ 

թմրանյութեր, այլ նյութեր: 

4. Փորձքրկումների քիմիական և ֆիզակաքիմիական մեթոդներ, մանրադիտակային 

հետազոտություն, նրբաշերտ, աշտարակային, հեղուկային և գազ-հեղուկային 

քրոմատագրաֆիա, էլեկտրոնային և մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի այլ մեթոդներ:  

Հրդեհատեխնիկա. 

5. Հրդեհատեխնիկական փորձաքննության առարկան, խնդիրները և հետազոտելի օբյեկտները: 

6. Հրդեհի վայրի հետազոտությունը, բնութագրումը, հրդեհի օջախին բնորոշ հատկանիշները, 

դրանց նկարագրությունը, իրեղեն ապացույցների առգրավվման ու նմուշառման կարգը: 

7. Հետազոտութան արդյունքների և փորձաքննությանը տրամադրված ելակետային տվյալների 

փորձագիտական վերլուծություն, հրդեհի առաջացման հնարավոր վարկածների քննարկում 

և հրդեհի առաջացման պատճառների պարզաբանում: 

 14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Митричев В.С., Хрусталев В.Н., Основы криминалистического исследования материалов, веществ 

и изделий из них,  Питер, 2003, 591 с. 

2. Хрусталев В., Лобачева Г., Кайргалиев Д., Васильев Д., Криминалистическое исследование 

веществ, материалов и изделий, Иркутск, 2017, 446 c. 
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«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

«Սննդի անվտանգություն»  053101.04.6 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Քիմիայի  բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2018/2019 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

 Ընդունելությունը կատարվում է ըստ «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) 

կարգի»: 

Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է ընդունելության քննություններ հետևյալ 

առարկաներից՝ «Քիմիա» պարտադիր, «Կենսաբանություն» կամ «Ֆիզիկա» 

կամընտրական: 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 Պատրաստել սննդի անվտանգության մասնագետներ, ովքեր կտիրապետեն 

սննդամթերքների արտադրության բոլոր փուլերում քիմիական նյութերի անվտանգ 

օգտագործմանը: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել մնացորդային նյութերի՝ որպես աղտոտիչների, 

վնասազերծման եղանակների տեսական և կիրառական դրույթներին: 

 Ուսանողներին ներկայացնել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման 

ժամանակ օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը, սննդամթերքի 

աղտոտիչները: 

 Ուսանողներին ներկայացնել սննդի որակի հսկման մեթոդները, օրենսդրական 

փաստաթղթերը: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  
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1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից 

մասնագիտությունների ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և 

գործնական հիմունքները: 

2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները: 

3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական 

տերմինաբանությունը և առարկայի/թեմայի սահմանումը: 

4. Լուսաբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և 

հետազոտության ու վերլուծության արդի եղանակները: 

5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական 

աշխատանքներում,  ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ: 

4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա: 

5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած 

քիմիական աղտոտիչների խմբերը: 

6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել 

հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի 

քանակական նորմերը: 

7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի 

բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ:   

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների 

ձևով: 

2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական 

ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Ուսանողների  գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ ձևերով.   

 եզրափակիչ գնահատումով, 

 առանց եզրափակիչ գնահատման, 

 առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  

 ստուգարքային:  

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

«Սննդի անվտանգություն» բակալավրիական ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել սննդի արտադրության և անվտանգության հետ առնչվող տարբեր 

ձեռնարկություններում և հիմնարկներում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

 փորձագետ, 

 ավագ փորձագետ, 

 տեխնոլոգ, 

 սննդի անվտանգության մասնագետ, 

 գիտաշխատող, 

 սննդի որակի հսկիչ, 

 արտադրության մենեջեր, 

 արտադրության կազմակերպիչ: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը սննդի անվտանգության 

ուսումնասիրման գիտահետազոտական ինստիտուտներում և լաբորատորիաներում, 

դառնալով որոշակի ուղղվածության ավելի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:  

Բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ քիմիայի և 

քիմիային հարակից մասնագիտացումներով մագիստրոսական ծրագրերում, ինչպես նաև 

արտասահմանյան բուհերում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված 

լաբորատորիաներ, այդ թվում նաև անիմացիոն ծրագրեր, 

 էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներ: 
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 Ուսանողները կարող են օգտվել նաև ամբիոնների փորձառու դասախոսական կազմի 

հեղինակային ուսումնամեթոդական  աշխատանքներից, ուսումնական ձեռնարկներից, 

թեմատիկ ցուցադրական նյութերից: Ուսանողների տրամադրության տակ են նաև 

լաբորատոր և գիտահետազոտական  աշխատանքների համար անհրաժեշտ 

սարքավորումներով ու կահավորանքով ապահովված ուսումնական և գիտական 

լաբորատորիաները ԵՊՀ-ում և հանրապետության առաջատար ձեռնարկություններում, 

որոնք բոլորը ապահովված են նաև համացանցին միացված համակարգիչներով: 

Ամբիոններում կազմակերպվում են խորհրդատվական ծառայություններ: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

Ներկայացվող բակալավրիական ծրագիրը կազմելու համար նախօրոք մանրակրկիտ 

ուսումնասիրվել են բազմամյա փորձ ունեցող Մոսկվայի պետական համալսարանի, Սանկտ 

Պետերբուրգի  պետական համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի, 

Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի, Արգենտինայի  մի շարք համալսարանների 

բակալավրիական ծրագրերը, մասնավորապես, Եվրոպական խոշոր գիտական 

կենտրոններում՝ Մյունստերի համալսարանում, Կայզերլաութենի համալսարանում 

(Գերմանիա), Վագենինգենի համալսարանում (Հոլանդիա), Կոպենհագենի համալսարանում 

(Դանիա), որտեղ իրականացվում են "Սննդի անվտանգություն" և "Սննդի քիմիա" 

մասնագիտություններով բակալավրիական ծրագրեր: Հիմք ընդունելով վերը նշված 

ծրագրերի հիմնական դրույթները, կազմվել է սույն բակալավրիական ծրագիրը, որը 

նախատեսում է պատրաստել խորը գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, ովքեր 

կարող են աշխատել տարբեր գիտական, արտադրական և ուսումնաական կազմակեր-

պություններում:  

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ներկայացվող ծրագիրը կիրականացվի ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի նյութատեխնիկական  

բազայի վրա, օգտագործելով  ՀՀ ԳԱԱ  և  ՀՀ Առողջապահության և Գյուղատնտեսության  

նախարարությունների  մի շարք առաջատար ինստիտուտների և ընկերությունների 

փորձարարական բազաները: 

ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի և նրա հետ համագործակցող ակադեմիական գիտահետա-

զոտական ինստիտուտների և արտադրող ֆիրմաների (մասնավորապես` ՀՀ ԳԱԱ 

՛՛Հայկենսատեխնոլոգիա՛՛ գիտաարտադրական կենտրոն, ՀՀ ԳՆ Սննդամթերքի 

անվտանգության պետական ծառայության «Հանրապետական 

անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների 

կենտրոն» ՊՈԱԿ,  ՀՀ Առողջապահության նախարարության ՛՛ԲԻՈ-ՔԻՄ ՍՊԸ՛՛, Հիգիենիկ 

ինժիներիայի և դիզայնի Եվրոպական խումբ, ՛՛ՊԱՐԵՆ ՔՈՆՍԱԼՏԻՆԳ՛՛ ՍՊՀ, ‹‹Նատֆուդ›› 

ՓԲԸ, Սննդի գիտության և տեխնոլոգիաների  հայկական կազմակերպություն, ՛՛Ալկոլադ՛՛ 

ՍՊԸ, ՛՛Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական  կենտրոն՛՛ ՓԲԸ, ՀՀ ԳԱԱ 

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ և այլն) նյութատեխնիկական բազաները 

հնարավորություն կտան պատրաստել որակյալ մասնագետներ, որոնք իրենց հիմնարար 
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գիտելիքներով և գործնական պատրաստվածությամբ կբավարարեն այսօրվա 

պահանջներին և կարող են  զբաղեցնել կարևոր աշխատատեղեր ՀՀ և միջազգային 

կազմակերպություններում և փորձագիտական կենտրոններում: 

Աշխատաշուկայի ուսումնասիրման համար իրականացված մշտադիտարկման 

արդյունքում, կատարելով վերջին տասը տարիների վիճակագրական տվյալների և տարբեր 

ցուցահանդեսներում ներկայացվող տեղական և արտասահմանյան (հիմնականում՝ 

Վրաստան, Ռուսաստան, Բելոռուս, Իրան) սննդի բազմաթիվ ճյուղերի (կաթնամթերքների, 

մսամթերքների, քաղցրավենիքի, պահածոյացված մթերքի, ոչոգելից և ոգելից խմիչքների) 

փոքր ու մեծ գործարանների արտադրանքի տեսականու և ծավալների զարգացման 

վերլուծություն պարզվել է, որ մոտ ապագայում Հայաստանի Հանրապետությունում սննդի 

արդյունաբերության ոլորտում կարելի է ակնկալել աշխատատեղերի ավելացում մինչև 30-

40%-ով մի շարք մասնագիտությունների գծով (տեխնոլոգ, արտահանող, որակի հսկիչ, 

անալիտիկ քիմիկոս, ֆիզիկաքիմիկոս, սպեկտրոսկոպիստ և այլն): Սպասվում է, որ 

Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵՏՄ) ՀՀ անդամակցությունը իր ազդեցությունը 

կունենա ոչ միայն Հայաստան ներմուծան, այնպես էլ Հայասատանից արտադրանքի 

արտահանման ծավալների վրա: Մասնավորապես, ԵՏՄ տնտեսական միության 

անդամակցության հետ կապված փոփոխությունները հիմնականում ազդեցություն 

կունենան Հայաստանում գյուղատնտեսության և սննդամթերքի արտադրության ճյուղերի 

վրա: 

 

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին 

ներկայացվող պահանջներ 

 

1. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  

 Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք 

տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի 

կոնցեպտուալ հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, 

դասավանդման գործընթացում նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,  

 դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական 

ծրագրի կազմելու հմտություն 

 ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական 

հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,  

 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և 

ըստ ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի դրանք իրականացնելու 

պատասխանատվություն:  

 

Հետազոտական  

 Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ 

կատարելու հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային 
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գիտաժողովներում զեկույցներ, դրամաշնորհներ),  

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ 

ինֆորմացիայի հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և 

արդիականության կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում 

ուսումնական պրոցեսում, ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական 

աշխատանքներում, 

 քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական 

աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական 

աշխատանքներ, ատենախոսական աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:   

 

Հաղորդակցման  

 լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն, 

 հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,  

 առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի A2 մակարդակին 

համապատասխան),  

 թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, 

ծրագրեր, մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր 

իրավիճակներում համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն: 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  

 հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,  

 հիմնական համակարչային հմտություններ (Word, Excel, Power point), 

 ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, Scopus 

և այլն) օգտվելու հմտություն, 

 մասնագիտացմանը անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման 

հմտություններ։ 

 ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր 

գիտելիքներ ստեղծելու համար:  

 

Այլ կարողություններ  

 Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման 

ձգտող, ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,  

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն,  

 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 

2. Մասնագիտական կարողություններ 

  Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության 

մասնագիտական վերլուծության և գնահատման կարողություն,  
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 հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու 

կարողություն,  

 մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և 

իրականացնելու կարողություն:  

 քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական 

վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,  

 քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային 

խմբեր առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական 

գործունեություն ծավալելու կարողություն,  

 քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան 

կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն 

իրականացնելու հմտություն,  

 հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցային 

հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,  

 մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և 

անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի 

իրադարձություններ կառավարելու կարողություն,  

 մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, 

շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,  

 սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը՝ կոնտենտը 

կառավարելու և ապահովելու կարողություն, 

 մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն, 

ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք 

բերած ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,  

 լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու 

ուսանողներին իրազեկում:  

 

3. Ընդհանուր պահանջներ  

Գիտական աստիճան  

 գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ 

աշխատանքային փորձ: 

 վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն,  

 

Մանկավարժական փորձ  

 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին 

հատկացված դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ 

առնվազն 3 տարվա պասիվ պրակտիկ գործունեություն, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 
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դասընթացների:  

 

Այլ պահանջներ  

 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ 

առնվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար)։ 

 



116 

 

«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ  

Ա1 Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և 

հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում գիտելիքների 

կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ1 Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու 

հմտությունները արտադրական գործընթացների արդյունա-

վետությունը ապահովելու համար: 

 

Ա2 Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից 

սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները: 

Բ2 Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և 

գիտահետազոտական աշխատանքներում,  ձևակերպել ու լուծել 

խնդիրները: 

 

Ա3 Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական 

տերմինաբանությունը և առարկայի/թեմայի սահմանումը: 

Բ3 Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և 

կազմակերպչական հիմունքներ: 

 

Ա4 Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից 

մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի 

եղանակները: 

Բ4 Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և 

սննդամթերքի անվտանգության վրա: 

 

Ա5 Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու 

վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ5 Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, 

առաջացած քիմիական աղտոտիչների խմբերը 

 

  Բ6 Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական 

գործոնները, օգտագործել հումքի և պատրաստի մթերքի 

թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական 

նորմերը: 

 

 Բ7 Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի 

որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ:   

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ    

Գ1 Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները Գ4 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման   
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հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

Գ2 Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխ-

նիկական ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների 

վերլուծության հիման վրա: 

Գ5 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

Գ3 Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել 

նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների 

բնագա- 

վառներում: 

Գ6 Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ 

դրսևորելով քննադատական մտածողություն: 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

 

 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

Ա

7 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

Բ

8 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Գ

5 

Գ

6 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                         

Պարտադիր դասընթացներ                         

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ02                    +   + 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02                   +    + 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ04                    +   + 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04                      + + 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/ 

Չինարեն-1 

1602/1604/ 

1608/1803/1

205/Բ13 

                 +  +    

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/ 

Չինարեն/-2 

1602/1604/ 

1608/1803/1

205/Բ15 

                  +   +  

Ռուսերեն-1 1704/Բ02                  +  +    

Ռուսերեն-2 1704/Բ01                    +  +  

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. 

առաջին բուժօգն. 

0002/Բ01                  +   +   

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0608/Բ02            + +        +   

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ08                    +  +  

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ04                  +  +    

Կամընտրական դասընթացներ                         
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Տնտեսագիտություն հիմունքներ 1007/Բ20                    + +   

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                   +  +   

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ23                    + +   

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55                   +  +   

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ25                    +  +  

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ26                    +  +  

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                     + +  

Տրամաբանության հիմունքներ 1311/Բ2                    +   + 

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                    +   + 

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր  0604/Բ40 +                   +    

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

2301/Բ01                    + +   

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01            +         +  + 

Պարտադիր դասընթացներ                         

Ընդհանուր քիմիա 0608/Բ01    +     +         +      

Մասնագիտական ներածություն 0608/Բ02  +           +         +  

Բարձրագույն մաթեմատիկա 0102/Բ03 +         +          +    

Ֆիզիկա 0410/Բ06 +    +    +         +      

Սննդամթերքի ապրանքագիտության տեսական 

հիմունքներ 

0608/Բ07   +           +       +   

Անօրգանական քիմիա 0608/Բ08    +     +         +      

Ընդհանուր կենսաբանություն 0704/Բ04    +       +         +    

Վերլուծական քիմիա 0608/Բ11     +       +        +    

Սնկաբանություն 0703/Բ08     +     +        +      

Ընդհանուր մանրէաբանություն 0709/Բ11 +        +         +    +  
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Երկրաքիմիա 0608/Բ12    +     +      +   +      

Սննդի քիմիա 0603/Բ09    +      +    +       +   

Սննդամթերքի արտադրություններ 0608/Բ18  +       + +         +   +  

Ֆիզիկական քիմիա-1 0604/Բ14         +          +  +   

Թունաբանական քիմիա 0603/Բ13     +     +          +    

“ՀԲ” Մաքրող և ախտահանող միջոցները սննդի 

արտադրություններում 

0608/Բ15   +          +        + +  

Բնական միացությունների քիմիա 0603/Բ34    +      +         +     

Օրգանական քիմիա 0603/Բ17 +         +          +    

Օրգանական քիմիայի  հիմունքներ 0603/Բ21  +       +            +   

Ֆիզիկական քիմիա-2 0604/Բ18         +          +  +   

Հետազոտություն պլանավորում և մեթոդներ 0608/Բ20         + +        + +     

Նյութի կառուցվածք 0608/Բ19 +        +           +    

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն 0707/Բ25    +      +          +    

Սննդամթերքի ուսումնասիրման մեթոդները 0608/Բ22    +         +        +   

“ՀԲ” Դիսպերս համակարգերը սննդամթերքում  0604/Բ26   +      +          +     

Կենսաքիմիայի հիմունքներ 0709/Բ23 +          +          +   

“ՀԲ” Բարձրամոլոկուլային միացությունների քիմիա 0603/Բ30 +         +         +     

Չափագիտություն 0608/Բ29     +     +            +  

Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ 0608/Բ32  +        +         +     

Կամընտրական դասընթացներ                         

                         

Կենսատեխնոլոգիա 0610/Բ02   +        +         +    

Արտադրության կազմակերպման հիմուքներ 0608/Բ35  +            +        +  
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Ստանդարտացում 0608/Բ28  +         +       +      

Համապատ. գնահատում և որակի վերահսկում 0608/Բ31     +       +         +   

                         

Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների 

արտադրական չափանիշներ 

0608/Բ37    +     +      +   +      

Սննդամթերքի որակավորման կենսաֆիզիկական 

մեթոդներ 

0608/Բ38     +     +          +    
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«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

 

1. 1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -1 3.  ECTS կրեդիտ   2 

4.    2 ժամ/շաբ. 5. գործ. -2 ժամ 

6.  1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, ծանոթացնել լեզվական 

նորմի չափանիշներին, նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն 

ու փոփոխությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ. 

 Սովորեցնել լեզվական նորմին համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3․Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ6․Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

     Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 

3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,   

2016: 
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2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

 

 

 

1․1106/Բ04 2․Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 3․ECTS կրեդիտ 2 

4․2 ժամ/շաբ. 5․դաս. - 2 ժամ  

6․1-ին՝ աշնանային 7․ ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը 

նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

 ներկայացնել հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  

հիմնահարցերը, 

 քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին 

դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 բացատրել հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

 տարբերակել շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 կիրառել հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

 նպաստել հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության 

մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3․Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ6․Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      ● գործնական պարապմունքներ, 

      ●  ինքնուրույն աշխատանք, 

      ●  թիմային աշխատանք, 

      ●  բանավոր ներկայացում, 

      ●  հարց և պատասխան, 

      ●  ստուգողական աշխատանք, 

      ●  ուսուցողական ֆիլմի դիտում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ 

ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական 

լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների 

հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) 

և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկե դարը: Հայաստանը 

նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց 

հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): 

Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և 

Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդի 

պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 

1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

 

 

1. 1704/Բ02 2. Ռուսերեն-1 3. ECTS կրեդիտ 4 

4.  4 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

պարզաբանել ուսանողների ռուսաց լեզվի տիրապետման նախնական մակարդակը, ընդլայնել 

բանավոր խոսքի բառապաշարը, զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները, ծանոթացնել 

խոսքի մշակույթի հիմնական դրույթներին, ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական 

կառուցվածքներին, ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին, ապահովել 

մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը, ապահովել 

մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը, զարգացնել գրական և 

մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն, 

●   կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը, 

●   մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները, 

●   տիրապետել պահանջվող քերականական կանոնների, 

 ●   գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով, 
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●   պատասխանել հարցերին, 

● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում, 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,  

●   թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր տեղեկություն և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      ● գործնական պարապմունքներ, 

      ●  ինքնուրույն աշխատանք, 

      ●  թիմային աշխատանք, 

      ●  բանավոր ներկայացում, 

      ●  հարց և պատասխան, 

      ●  ստուգողական աշխատանք, 

      ●  ուսուցողական ֆիլմի դիտում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի  

վրա: Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց՝ նախապես տրամադրված 

հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  ● քերականության հիմնական հարցերը, 

  ● խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները, 

  ● շարահյուսական կառուցվածքները, 

  ● գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները, 

  ● գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները, 

  ●  մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

0. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

1. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

2. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических 

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 

2010. 
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1. 0608/Բ03 2.  Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. ECTS կրեդիտ 2 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային 7.  ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի, 

բնապահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների 

և կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին, ընդհանուր և սոցիալական էկոլոգիայի, մարդու 

էկոլոգիայի, բնօգտագործման հիմունքներին, դաստիարակել քաղաքացիական դիրքորոշում և 

պատասխանատվություն մարդկության և բնական միջավայրի նկատմամբ, տեղեկացնել 

կլիմայի համամոլորակային փոփոխություններին և դրա հետևանքների կանխատեսելիությանը, 

շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

  քննարկել և հասկանալ էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական  հարցերն ու 

մոտեցումները, 

   տիրապետել  էկոլոգիայի հիմնական օրենքներն ու կանոնները, 

   ներկայացնել  էկոհամակարգի  բաղադրիչները, դրանց  կայունությանը, նյութերի կամ 

էներգիայի փոխանակության ձևերին և զարգացմանը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտագործել այդ գիտելիքները շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցությունների 

հետեևանքները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու համար, 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները շրջակա միջավայրի բնապահպանական 

կարևորագույն խնդիրների լուծման գործողություններում, 

 կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  կիրառել ձեռք բերված  տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 աշխատել թիմում և լուծելու բարդ խնդիրներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության 

վրա: 

Բ5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական 

աղտոտիչների խմբերը 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու եղանակները. 

1. դասախոսություն, 

2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ,   

3. ցուցադրական նյութեր: 

12. Գնահատման եղանակները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Թեմա 1. Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս գիտությունների 

համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական հիմնական օրենքները և 

կանոնները: Թեմա 2. Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3.  

Օրգանիզմների և միջավայրի փոխհարաբերությունները: Էկոգործոններ: Թեմա 4.  Էներգիան 

էկոհամակարգում: Սննդային շղթաներ: Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5. Մարդու 

էկոլոգիա: Շրջակա միջավայր: Մարդածին համակարգեր: Թեմա 6. Բնական պաշարների 

դասակարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում: Թեմա 7. Էկոհամակարգերի 

կիբեռնետիկական բնույթը: Էկոհամակարգերի և շրջակա միջավայրի ոլորտների  

ուսումնասիրման գլոբալ եղանակները:  Թեմա 8. Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9. Շրջակա 

միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերը: Թեմա 10․Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․Գրիգորյան Կ. Վ, Եսայան Ա. Հ,  Ժամհարյան Հ. Գ, Խոյեցյան Ա. Վ, Մովսեսյան Հ. Ս, Փիրումյան 

Գ. Պ. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ -Եր., Զանգակ-97,  2010.-224էջ: 

2․Մելքունյան Լ.  Էկոլոգիայի հիմունքներ.-Եր., Զանգակ-97, 2008.-288էջ: 

3․Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. Ростов н/Д. Феникс. 2007.-602с. 

4․Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Глобальная экология. М. Книга сервис. 2003г-284с. 

 

 

 

 

1. 1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.  ECTS կրեդիտ   2 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  գործ. -2 ժամ 

6.  2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, ծանոթացնել 

խոսքի հիմնական արժանիքներին, նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային 

յուրահատկությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

 կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 
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Գ6.  Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

2. խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 

3. խոսքային վարվեցողություն, 

4. գործառական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 

2016: 

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 

1991: 

 

 

1․1106/Բ04 2․Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 3. ECTS կրեդիտ 2 

4․ 2 ժամ/շաբ.   5․դաս. - 2 ժամ 

6․2-րդ՝ գարնանային 7․ ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային 

հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և 

բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող 

քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և 

նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական 

պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

 Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն 

ու զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 
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 Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-

ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ5․Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ6. Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար, 

3. քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի 

միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ 

ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան 

հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: 

Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ 

Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, 

Հայժողովրդիպատմություն (սկզբիցմինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, 

Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:   

3. Հայոցպատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

 

 

 

1. 1704/ Բ07 2. Ռուսերեն- 2 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
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ամրապնդել և զարգացնել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվային հմտությունները, 

զարգացնել գիտելիքները մասնագիտական լեզվի քերականության ուղղությամբ, ամրապնդել 

շարահյուսական կառուցվածքների հստակ օգտագործման հմտությունները, զարգացնել 

մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները, ապահովել 

մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն, ընդլայնել մասնագիտական 

լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ, ներկայացնել լեզվի տիրապետման 

միջազգային համակարգի B1 մակարդակի չափորոշիչները և ստուգման պահանջները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն, 

        ●  ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին 

համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ, 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ, 

● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը, 

● մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին, 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      ● գործնական պարապմունքներ, 

      ●  ինքնուրույն աշխատանք, 

      ●  թիմային աշխատանք, 

      ●  բանավոր ներկայացում/զեկույց/, 

      ●  բանավեճ, 

      ●  ստուգողական աշխատանք, 

       ●  թեստային աշխատանք, 

      ●  վիկտորինա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի  

վրա: Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  ● շարահյուսական կառուցվածքներ 

  ● սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

  ● պարզ և բարդ նախադասություններ 
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  ●  կապեր և կապական բառեր  

  ●  գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները 

  ●  մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку 

как иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому 

языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

 

 

1․1302/Բ11 2. Փիլիսոփայության  հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ, սեմ. – 2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և 

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու 

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ  ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

 տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիո մշակութային հիմունքները : 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ 

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, 

ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների 

բնագավառներում: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում, 

2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան 

և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական 

ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի 

ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: 

Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: 

Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` 

Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգեւոր մշակույթ եւ քաղաքակրթություն: Թեմա 10` 

Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013. 
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

 

1.1602/Բ13 2. Անգլերեն-1 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5.գործ. – 4 ժամ 

6.  1-ին՝  աշնանային 7.  ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների 

զարգացում, 

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների    

ներմուծում և ուսուցում,  

4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 

տարբերակում և թարգմանություն 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա .  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բացատրել  անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական  

կառույցները 

 ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի  հիմնական հասկացությունները, 

բ .   գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի 

հիմնական հմտությունները 

 գ .ընդհանրական /փոխանցելի/  կարողությունները. 

 օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական  աղբյուրներից;    

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ3. Բարձրացնել մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել 

նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և խմբային  հաղորդակցական առաջադրանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ. 

1.գրավոր  ստուգում  (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. անգլերենի քերականական կառույցները,   

2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում, 

3. մասնագիտական անգլերենի  հիմնական բառապաշարը, 
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4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների 

ներմուծում: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1.  Khasapetian S. “English for History Students”  Yerevan 2009 

2.  Cotton D., Falvey D., Kent S.,  “Language Leader (upper intermediate )” 2008 

3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011 

 

 

 

1.1602/Բ15 2. Անգլերեն-2 3.  ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարա-հյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ 

առանձնահատկությունների մասին, 

2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների 

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, 

3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների 

զարգացում, 

4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման  կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր  բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց 

ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում  անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն, 

  բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, 

վերարտադրում  և թարգմանություն, 

  ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող 

մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ, 

  արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների 

հետ,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 
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որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և խմբային հաղորդակցական  առաջադրանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ. 

1.գրավոր  ստուգում  (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.  մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ, 

2. անգլերենով մասնագիտական  գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների 

վերլուծություն, 

3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում, 

4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի 

համադրում և շարադրում, 

5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

1. Khasapetian S.,  Grigoryan  A.   “English for History students”  Yerevan 2005 

2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students”    Yerevan 2002 

3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011 

 

 

1. 1604/Բ13 2. Գերմաներեն-1 3.ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի 

մասին, 

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 
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տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,  

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ 

և կիրառել դրանք խոսքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 

 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ3. Բարձրացնել մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել 

նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Գործնական պարապմունք,  

2. Ինքնուրույն աշխատանք, 

3. Խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: 

Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և 

բաղաձայնական համակարգերը:  

2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի 

հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի 

համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի 

ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: 

3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, 

դրանց առանձնահատկությունները:  

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ 

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», 

«Գերմանիա»:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1,  Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 

 

1. 1604/Բ15 2. Գերմաներեն-2  3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ 

6.2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները, 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով, 

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների 

գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

 ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

 պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի 

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

 համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 

 գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

 մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի 

կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: 

Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական 

նշանակությունները:  

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և 

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:  

3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների 

կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական 
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գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:Հրամայական եղանակի 

ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ 

կրավորական կառույցները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական 

շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», 

«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2,  Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

 

1. 1608/Բ13 2. Ֆրանսերեն-1 3. ECTS կրեդիտ 4 

5. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական 

հմտություններ, 

 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողություններ, 

 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության 

կարողություններ: 

  9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում, 

 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները, 

 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

գ .ընդհանրական /փոխանցելի/  կարողությունները. 

 թարգմանելու հմտություններ, 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ3. Բարձրացնել մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել 

նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 
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հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ. 

 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում 

 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

 Présentations et usages 

 La famille – les âges de la vie 

 Le temps qui passe 

 Le physique – l’apparence 

 Les activités quotidiennes 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan,  2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009. 

 

 

1. 1608/Բ15 2. Ֆրանսերեն -2 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ 

6. 2-րդ գարնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողությունները, 

 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

  9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 

 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային 

բառաշերտերը, 

 բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր, 

 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 
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Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ. 

1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում 

2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Les professions – les métiers 

 La technologie 

 La communication 

 L’argent- la banque 

 Le caractère et la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan,  2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009. 

 

 

 

1. 1803/Բ01 2. Թուրքերեն - 1 3.  ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5.գործ. – 4 ժամ 

6.  1-ին՝  աշնանային 7.  ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն 

   

 ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ 

 

 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

   ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը 

   սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:   
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

   վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ 

   թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ3. Բարձրացնել մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել 

նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն 

2. տեքստերի և վարժությունների կազմում 

3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ. 

1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում 

2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:   

Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:  

Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:  

Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:  

Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 

4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

 

1. 1803/Բ02 

 

2. Թուրքերեն - 2 3. ECTS 

կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ / շաբ. 5. գործ. – 4 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն   

 խորացնել  թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները 
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 զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.  ներկայացնելու  ժամանակակից թուրքերենի  շարահյուսական  ու ձևաբանական հիմ-

նախնդիրները 

2.   սահմանելու  պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3.   թարգմանելու  ոչ մեծ  բարդության  տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից 

թուրքերեն:  

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն 

2. տեքստերի և վարժությունների կազմում 

3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ. 

1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում 

2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը: 

Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը: 

Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում: 

Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները: 

Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա  ժամանկաձևը: 

Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, 

Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից  որպես 

դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015: 

2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980. 

3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999. 
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4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996. 

 

ԲԱԶՄԱՄԲԻՈՆԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

 

1. 0002/Բ14 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. ECTS 

կրեդիտ  4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. - 2 ժամ, գործ. – 2ժամ 

6.    2-րդ՝ գարնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու 

հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ 

հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ 

ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

     ներկայացնել տեղեկատվությունԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղված բնակչության 

պաշտպանությանը, 

 քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի 

տեսակն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու 

հիմնահարցերին, 

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր 

ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի 

վարքագիծ դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և 

ախտահարումների դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 կիրառել ձեռքբ երված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններիր և 

շրջապատիհամար: 



144 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

2. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

3. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

4. ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, 

ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի 

համալս. հրատ., 2006, 238 էջ: 

2. Հեղինակների կոլեկտիվ, «Մինչ բժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

3. Կ.Ա. Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչ բժշկական մեթոդների 

ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2007, 

44 էջ: 

4. Մ.Խ. Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, 

Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

5. Ս.Ա. Մանուկյան, Գ.Հ. Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր.,Երևանի համալս. 

հրատ., 2017 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ  

 

1․1302/Բ01 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական 

հիմանահրցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո 

հոգեվերլուծության հիմնախնդիրներին, 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման 

տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական 

էթիկայի հիմունքներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները, 

   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ, 

    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման 

գործում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

  պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

տեսանկյունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում, 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

 Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 
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պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը, 

3. Կրոնական էթիկա, 

4. Բիոէթիկա, 

5. Քաղաքական էթիկա, 

6. Սիրո մետաֆիզիկա, 

7. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2.Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3.Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4.Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

5.Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

 

1. 0604/Բ01 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ  2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 2 ժամ 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, 

քիմիայի և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք 

բերված նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  

հայտնագործությունները, 

 պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և 

հասարակության զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների 

ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, 

ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ,  
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2. սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի  

վրա: Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից: 

3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի 

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս 

և ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, 

մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի 

կառուցվածքը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 

2012 

2. А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

3. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 

335с. Москва, 2008. 

 

 

1. 1005/Բ01 2. Գործարարության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, 

ինչպես նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և 

իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսագործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են 

օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, 

գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, 

գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև 

գործարարության կազմակերպման տեսագործնական հիմունքները, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   
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մոտեցումները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի 

զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու 

կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության 

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ 

ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի 

արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես 

հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և 

դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ, 

 ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ 

ինքնուրույն պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

 կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

 այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները 

1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 
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Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության 

կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական 

գաղափարների մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և 

գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և 

մոտեցումները 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, 

կառուցվածքը,   բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի 

կառուցվածքը և բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. ECTS  կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ․ 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարության մասին, ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց 

դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, 

Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների 

աշխարհայացքային և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային 

առանձնահատկություններին,  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրել ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու 

զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, 

գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը,  

 լուսաբանել Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալ և վերլուծել կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգել կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և 

համեմատելու տարբեր կրոններ,  

 բացահայտել և վերլուծել ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծել փաստեր և կատարելու հետևություններ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.  

Գ3.Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, 

ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում 

քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում 

քննարկումներին: 

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն 
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հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված 

հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի 

կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համա-

կարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և 

պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հա-

վատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց 

դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ 

բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: 

Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի 

ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության 

էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, 

հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. 

Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական 

հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի 

Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

 

 

1. 1306/Բ01 2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ,  

6.  3-րդ՝աշնանային  7․ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 

 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

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

 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 

հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնելփոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

  օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը 

հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության 

ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին, 

 կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի 

իմացությունը:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակար¬դակը, 

ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ6. Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 սեմինար պարապմունք, 

 քննարկում,  

 պրակտիկ աշխատանքներ, 

 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից 

հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: 
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Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: 

Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ 

հրատ. 2010, 204 էջ  

3.  Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: 

“Бахрар-М”, 2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

 

 

1. 1107/Բ01 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3.ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ,  

6. 3-րդ՝ աշնանային  7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ 

առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ, 

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, 

մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

 ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

 նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական 

ոլորտները, 

 քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

 ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, 

պատճառներն ու պայմանները, 

 ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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պատմական և լոկալ դրսևորումները,  

 տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի 

տարբեր ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» 

կատեգորիաների համատեքստում:  

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, 

հարցադրումներ, օրինաչափություններ:  

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  
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2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 

2001.   

 

 

 

1. 2203/Բ01 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ  

6. 3-րդ՝ աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի 

կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, 

գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի 

աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության 

առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես 

նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու 

հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական 

կառուցվածքի փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու 

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ 

ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված 

գրականության արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 

264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

 

1. 2301/Բ01 

 

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2  ժամ /շաբ. 5. գործ. - 2 ժամ 

6. 1-ին աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ 

գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ, 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 
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Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և 

ինքնուրույն առաջադրանքներ: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում 

են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ 

ուղարկում էլ. փոստին: 

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը 

հանձնել առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման 

վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 

Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

2․Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

3․Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

 

 

1. 1007/Բ01 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. ECTS  կրեդիտ 2 

4.2 ժամ/շաբ.   5. դաս. - 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային  7.ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների 

բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում 

առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման 

մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ 

տնտեսական որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել 

հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 

տնտեսագիտական  հասկացությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 
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արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, մասնագիտություն-

ների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

 դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել 

կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և 

պարզաբանում, 

 ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար ուսանողների հետ 

տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր 

հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը: 

5. Արտադրության ծախքերը, գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և 

հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 

1999: 

2.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական 

ձեռնարկ,  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության 

հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների 

համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-

во ,,Инфра-М,, 2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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1.1311/Բ01 2. Տրամաբանության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ  

6.  3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն, 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու 

կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձավորմանը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 հասկանալ  մտքի կառուցվածքը,  

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, 

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող 

մասնավոր նորմերի պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ6. Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 
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Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

     Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք 

և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության 

տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության 

ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն 

ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և 

կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության 

հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և 

հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և 

կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

7. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

8. Ивлев Ю.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

9. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

10. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

1. 1202/Բ01 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 2 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային  7. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարա-

կան ակունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական 

հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, 

դրանց իմաստն ու նշանակությունը, 

 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

 ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական 

տեքստերը և կատարել թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների 
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մեկնաբանման հարցերում, 

 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ 

պատրաստում: 

5. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադր-

ված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 10 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և 

առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության 

էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝  Հասարակության քաղաքական 

համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4՝ 

Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝  Քաղաքական 

գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական 

գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

2. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.: ЮНИТИ, 2005. 

4. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для 

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

 

1901/Բ01 2. Իրավունքի հիմունքներ 3. ECTS  կրեդիտ 2 

4. 2 ժամ 5. դաս. - 2 ժամ 

6. 3-րդ աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական 
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կարգավորման հիմունքները, 

Մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես 

նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ո ւմշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի 

հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, 

կարգավորման առարկան, հիմնադրույթները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, 

իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության 

գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել 

օրենքը և իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ 

գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ4.  Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

Գ6. Վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հմտություններ՝ դրսևորելով քննադատական 

մտածողություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

7. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

8. անհատական և խմբային աշխատանք, 

9. ինքնուրույն աշխատանք, 

10. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա  

11. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում, 

12. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախա-

պես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 
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իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքիհամակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում:Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական 

հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական 

համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: 

Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային 

իրավունք։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. 

և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան 

Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» 

 

1. 0608/Բ02 2. Մասնագիտության ներածություն 3.  ECTS   կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ 

6. 1-ին՝  աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

      Ուսանողներին ներկայացնել մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները: Ուսանողների 

մոտ ձևավորել պատկերացում հիմնահարցերի, ձեռնարկություններում սննդի անվտանգության 

համակարգի մշակման և ներդրման գործընթացներում առկա խնդիրների, այդ խնդիրների 

լուծման մեխանիզմների, ինչպես նաև այս ոլորտի միջազգային ստանդարտների մշակման և 

տեղայնացման առանձնահատկությունների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

   Գիտակցել մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները: 

   Վերլուծել   սննդի անվտանգության  գործընթացներում առկա խնդիրները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  Գնահատել  իր աոաջ դրված  խնդրի արդիականությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

 Գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության  ոլորտներում:     

 Քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում: 

 Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները:  

Բ5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական 

աղտոտիչների խմբերը: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

0. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, յուրաքանչյուրը՝ 

1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

1. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, յուրաքանչյուրը՝ 

1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

2. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

4. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  1. Քիմիական գիտության կապը բնագավառների հետ և նրա նշանակությունը  բժշկության, 

սննդարդյունաբերության, և տեխնիկայի այլ ճյուղերի զարգացման գործում:  

2.Սննդարտատրության  արդիական խնդիրներ: 3.Շրջակա միջավայրի գլոբալ աղտոտման 

ազդեցությունը սննդամթերքների և հումքի վրա: 4.Սննդում օգտագործվող նյութեր, որոնք 

հնարավոր վտանգ են ներկայացնում: 5.Վտանգավոր նյութերի դասակարգումը: Նյութերի 

շրջանառությունը բնության մեջ: 6.Արտաքին պայմանների ազդեցությունը սննդամթերքների վրա: 
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7.Ֆիզիկական, կեսաբանական և քիմիական գործոններ: 8.Սննդամթերքի արտադրման և 

պահպանման ժամանակ անվտանգության կարգավորումը  արտաքին միջավայրի գործոնների 

օգտագործմամբ: 9.Սննդի արտադրությունում օգտագործվող քիմիական նյութերի կիրառման 

պատճառները։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 

 СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические     

   требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. М., 2002.  

 Методические рекомендации по проведению пробоподготовки пищевых продуктов для    

  определения содержания токсичных элементов/ Под ред. д.м.н., проф. Е.Н. Беляева. М.:  

  Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002.  

 Ерохина С.И., Ермаченко Л.А. Методы контроля токсичных элементов в пищевых продуктах 

и продовольственном сырье// Пищевая промышленность, 2002. 

 

1. 0102/Բ03 2. Բարձրագույն մաթեմատիկա  3. ECTS կրեդիտ 4 

 4.    4 ժամ/շաբ. 5.  դասախ.-2, գործն.-2 

6.    1- ին աշնանային  7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8.   Դասընթացի նպատակն է. 

 Ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի տարրերը նաև 

մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, 

անընդհատություն և ածանցյալ, ներկայացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները և նրանց 

կիրառությունները։ 

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

 Օգտագործել ուղղի և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և 

ֆունկցիայի սահմանները, անընդհատ և դիֆերենցելի ֆունկցիաների հիմնական 

հատկությունները: 

 Տիրապետել վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական 

մասի հիմնական գաղափարներին ու սահմանումներին:   

 Կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի տեսակը, 

հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները, ֆունկցիայի ածանցյալը։  

 Հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի միջոցով, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, 

մակերեսներ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների 

ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

5. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

6. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

7. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

8. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Թեմա 1 . Վերլուծական երկրաչափության տարրերը՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, 

երկրորդ կարգի կորեր, կոորդինատային ձևափոխություններ։ Թեմա 2. Վեկտորներ, 

գործողություններ վեկտորների հետ։ Թեմա 3 .Գծային հավասարումների համակարգեր, 

մատրիցներ և որոշիչներ։ Թեմա 4. Գաղափար արտապատկերումների մասին, թվային 

ֆունկցիա, զույգ կենտ, պարբերական, մոնոտոն ֆունկցիաներ։ Տարրական ֆունկցիաներ։ Թեմա 

5. Հաջորդականության սահման, հատկությունները։ Թեմա 6. Ֆունկցիայի սահման, հատ-

կությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները։ 

Թեմա 7. Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ Բարձր կարգի 

ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։Թեմա 8 . Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Թեմա 

9.  Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 10 

. Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ։  Ռացիոնալ, իռացիոնալ, եռանկյունաչափական 

արտահայտությունների ինտեգրումը։ Թեմա 11.Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, 

կիրառությունները։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Ա.Կ. Թասլաքյան, <<Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդրագիրք>>,  2011։ 

2.  Баврин И.И. Краткий курс высшей математики для химико-биологических и медицинских 

специальностей. 2003. 

3.   Allan Cunningham & Rory Whelan, Maths for Chemists, 2014. 

4.  J.E. Parker, Chemistry Maths v1,v2,v3,2011. 

 

 

1. 0608/Բ01 2. Ընդհանուր քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 7 

4. 7  ժամ/շաբ. 5.  դաս.-3, գործ.-1,  լաբ.- 3 

6. 1-ին՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

      Ներկայացնել ուսանողներին անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական տեսական 

գիտելիքները, քիմիական նյութերի հետ գործնականում աշխատելու հմտությունները, քիմիա 

առարկայի հետագա ուսումնասիրման համար բազային գիտելիքները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Արտահայտել քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները: 

 Պարզաբանել անօրգանական քիմիայի տեսական հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Իրականացնել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ: 

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարել համապատասխան 

եզրակացություններ: 

 Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում 

 Աշխատել կոլեկտիվում և լուծել ծագած խնդիրները 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 
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Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների    և հոդվածների ձևով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և 

թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քիմիայի քանակաչափական  օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի 

պարբերական օրենքը, տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները: 

Թեվա 2՝ Քիմիական կապ: 

Թեմա 3՝ Քիմիական թերմոդինամիակյի հիմնական հասկացություննրը: 

Թեմա 4՝ Հավասարակշռական գործընթացներ:  

Թեմա 5՝ Լուծույթներ: 

Թեմա 6՝ Կոմպլեքս միացություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2003г.   

2.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2005г. 

3.Хаускофт К., Контебл Э. Современный курс химии. М. ,,Мир”, 2002г. 
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4.Третьяков Ю.Д. Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе.А.Ю. Неорганическая химия, 

М.Химия, 2007, т 1-3   

 

1.  0410/Բ06 2. Ֆիզիկա 3. ECTS կրեդիտ  4 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2,  լաբ.-2 

 6. 2-րդ՝գարնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

     Ուսանողներին ներկայացնել մեխանիկայի և  մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական 

գաղափարները ու մեթոդները, ձևավորել դրանց օգտագործման համար ֆիզիկական 

մտածելակերպ, ապահովելով բավականաչափ պատրաստվածություն ֆիզիկայի մյուս 

բաժինների, ինչպես նաև բնագիտական այլ առարկաների հաջող յուրացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել բնության մեջ գոյությունունեցող մեխանիկական և մոլեկուլային 

համակարգերում տեղի     ունեցող երևույթների օրինաչափությունները: 

 Արտահայտել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում հետազոտություններ կատարելու 

դասական և    ժամանակակից մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները և այդ   

օրենքներից բխող եզրահանգումները ճշգրիտ գիտությունների այլ բնագավառներում: 

 Կիրառել ֆիզիկական հետազորությունների ժամանակակից մեթոդները քիմիական 

հետազոտությունների մեջ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 վերլուծել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի բնագավառներում խնդիրների 

դրվածքը, դրանց լուծման մեթոդոլոգիան 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն 

ուղղված միջոցառումներ: 



171 

 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

9. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

10. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

11. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

12. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

   Թեմա 1. Կինեմատիկա: Թեմա 2. Դինամիկա: Թեմա 3. Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4. Պինդ 

մարմնի դինամիկա: Թեմա 5. Հիդրոդինամիկա: Թեմա 6. Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 7. 

Իդեալական գազ: Թեմա 8. Իրական գազեր: Թեմա 9. Փոխանցման երևույթներ: Թեմա 10. 

Թերմոդինամիկայի հիմունքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Савельев И. В. ≪Курс общей физики≫ т. т. 1, 2 Москва 2005г. 

2.Стрелков С. П. ≪Механика≫ Изд. “Лан” Москва 2005. 

3.Նինոյան Ժ.,Բադալյան Է., Խաչատրյան Ժ. ≪Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները≫ 2005թ. 

4.Գաբրիելյան Ռ.,Բադալյան Դ., Բադալյան Հ. ≪Մոլեկուլային ֆիզիկա≫, 2011թ.     

 

1. 0608/Բ07 2. Սննդամթերքի ապրանքագիտության տեսական 

հիմունքներ 

3. ECTS  կրեդիտ 3 

4.     3 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 ժամ, գործ.-1 ժամ 

6.   2-րդ գարնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
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8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Ներկայացնել տեխնիկական կանոնակարգման, ստանդարտացման և 

համապատասխանության գնահատման հետ առնչվող հիմնական հասկացությունները և 

ընդհանուր դրույթները: Տարբերակել տեխնիկական կանոնակարգերը և 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը 

 Կատարել համապատասխանության հավաստման հասկացության պարզաբանում: 

Կատարել համապատասխանության գնահատում: Ներկայացնել հավատարմագրման 

գործընթացի կազմակերպումը: Ներկայացնել արտադրանքի սերտիֆիկացման 

մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների մասին տեղեկատվություն:  

 Ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ստանդարտացման 

կազմակերպությունների հետ անդամակցությունը, լիազորությունները: ԵՏՄ 

տեխնիկական կանոնակարգերի համակարգ, պարտադիր և կամավոր կատարման 

ենթակա պահանջներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել ապրանքագիտության տեսության առարկայի էությունը և խնդիրները: 

 Մեկնաբանել ապրանքների դասակարգման և կոդավորման սկզբունքները: 

 Կատարել ապրանքների տեսականու դասակարգում: 

 Ներկայացնել ապրանքներին ներկայացվող նորմատիվային և հավելյան պահանջները: 

 Ներկայացնել ապրանքի որակին ներկայացվող գործոնները: 

 Ներկայացնել ապրանքների վերաբերյալ հայերեն տեղեկատվության մակնշման ձևերին ու 

բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները: 

 Բնութագրել ապրանքի որակի կառավարման, վերահսկման և գնահատման սկզբունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Ներկայացնել ապրանքի մրցունակության էությունը և գնահատումը: 

 Ներկայացնել ապրանքների փորձաքննության սկզբունքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և 

առարկայի/թեմայի սահմանումը: 

Բ6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի և 

պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը: 
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Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

13. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, յուրաքանչյուրը՝ 

1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

14. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, յուրաքանչյուրը՝ 

1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

15. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

16. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

17. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

   1․Ապրանքների տեխնիկական կանոնակարգման,  ստանդարտացման եւ 

համապատասխանության գնահատման իրավական հիմքերը և կարգավորումը: 2․

Ապրանքագիտության հիմունքներ: 3․Շուկայագիտության հիմունքներ: Պարենային ապրանքների 

դասակարգումը և սպառողական հատկությունները: 4․Ապրանքների սպառողական 

հատկությունների հետազոտման համար օգտագործվող տեխնիկական միջոցների կիրառման 

հմտություններ: 5․Ապրանքների քիմիական բաղադրության հիմունքներ: 6․Ապրանքների որակի, 

անվտանգության, բնապահպանական ազդեցության հիմունքներ: 7․Ապրանքների 

տարայավորման, փաթեթավորման և տեղափոխման հմտություններ, օրենսդրական դաշտի 

կարգավորում: 8․Ապրանքի սպառողական հատկությունների ձևավորման պայմանները և դրանց 

փոփոխման վրա ազդող գործոններ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002.-528 с 

2.Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005.-312с 

3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and Biological 

Materials, Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446. 
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4.J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 

 

1. 0608/Բ08 2. Անօրգանական քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 7 

4.  7 ժամ/շաբ. 5.  դաս. 3 ժամ, գործ.-1 ժամ,  լաբ. 3 ժամ 

6.  2-ին՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

      Ներկայացնել ուսանողներին անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական տեսական 

գիտելիքները, քիմիական նյութերի հետ գործնականում աշխատելու հմտությունները, քիմիա 

առարկայի հետագա ուսումնասիրման համար բազային գիտելիքները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Արտահայտել քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները: 

 Պարզաբանել անօրգանական քիմիայի տեսական հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Իրականացնել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ: 

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարել համապատասխան 

եզրակացություններ: 

 Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում: 

 Աշխատել կոլեկտիվում և լուծել ծագած խնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների    և հոդվածների ձևով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 
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անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

18. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

19. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

20. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

21. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քիմիայի քանակաչափական  օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի 

պարբերական օրենքը, տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները: 

Թեվա 2՝ Քիմիական կապ: 

Թեմա 3՝ Քիմիական թերմոդինամիակյի հիմնական հասկացություննրը: 

Թեմա 4՝ Հավասարակշռական գործընթացներ:  

Թեմա 5՝ Լուծույթներ: 

Թեմա 6՝ Կոմպլեքս միացություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2003г.   

 Угай Я.А. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2005г. 

 Хаускофт К., Контебл Э. Современный курс химии. М. ,,Мир”, 2002г. 

 Третьяков Ю.Д. Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе.А.Ю. Неорганическая химия, 

М.Химия, 2007, т 1-3   

 

1.  0608/Բ12 2. Երկրաքիմիա 3. ECTS  կրեդիտ  4 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2,  գործ.-2 

6.  3-րդ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

     Ուսանողներին ներկայացնել երկրի կառուցվածքը, երկրի էներգետիկան, քիմիական 

տարրերի  բաշխվածությունը տիեզերքում և արեգակնային համակարգի մոլորակներում, 
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քիմիական տարրերի   և նրանց իզոտոպների հարաբերական և  բացարձակ  տարածվածության 

օրինաչափություններին, կենսոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիային: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ընտրել երկրաքիմիական գործընթացների ուսումնասիրության և վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

 Նկարագրել  երկրագնդում և տիեզերքում  քիմիական տարրերի տեղափոխությունները և 

տարածվածությունները, բացատրել տարրերի անհամաչափ բաշխվածություն 

երկրագնդում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Օգտագործել իր գիտելիքները արտադրական գործընթացների կիրառման ոլորտներում: 

 Բացատրել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում երկրագնդում   

տարբեր գործոնների ազդեցությամբ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

  Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն 

ուղղված միջոցառումներ: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և 

թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 
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 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

3. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

4. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

5. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Երկրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները: 

2․Քիմիական տարրերի տարածումը տիեզերքում:  

3․Երկրի կառուցվածքը և կազմը:  

4․Քարոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիան:  

5․Իզոտոպների երկրաքիմիան: 

6․Երկրագնդի քիմիական էվոլյուցիան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. «Интерпретация геохимических данных». Под редакцией Е. В. Склярова. — Интермет 

Инжиниринг, 2001. 

2. «Treatise on geochemistry». Elsevier. 2003; 2014. 

3. В. А. Алексеенко. Геоэкология. Экологическая геохимия. — Ростов- н/Д.: Феникс, 2016. — 688 с 

4. Поиск подходов к решению проблемы глобальных изменений: элементы теории биотическо-

экосистемного механизма регуляции и стабилизации параметров биосферы, геохимической и 

геологической среды / Вестник Московского университета. Серия 16. биология. 2005. № 1. С.24-33. 

 

1. 0604/Բ14 2. Ֆիզիկական քիմիա -1 3. ECTS  կրեդիտ 7 

4. 7 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-3, գործ.-2, լաբ.-2 

6. 3-րդ՝  աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ 

մասնագիտական գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից  բխող 

հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները:  

 Բացատրել ֆազային և քիմիական հավասարակշռությունների օրինաչափությունները և 

դրանց վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

 Մեկնաբանել տարբեր տիպի երևույթները՝ հիմնվելով ֆիզիկական քիմիայի 

օրինաչափությունների վրա: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Որոշել փորձնականորեն ստացված թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին 

էներգիա, Գիբսի էներգիա) արժեքները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից: 

 Համադրել փորձնական արդյունքները տեսական հաշվարկների հետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական 

գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

22. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  
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23. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

24. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

25. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական գազ, վիճակի հավասարումը: 2․Ռեալ գազեր, 

վիրիալի հավասարումը: 3․Սեղմման գործակից: 4․Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական 

հասկացությունները: 5․Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու 

հետևությունները: 6․Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: 7․Քիմիական պոտենցիալ: 8․Ֆազային 

հավասարակշռություն, Կլաուզիուս-Կլապեյրոնիհավասարումը:9․Քիմիական 

հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի կախվածությունը 

ջերմաստիճանից: 10․Ֆազային դիագրամներ: 11․Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ 

հատկությունները: 12․Օսմոտիկ ճնշում: 13․Պարցիալ մոլային մեծություններ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science 

Books, 2000, 1018p. 

2.K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 

4th ed, 2003. 

3.В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 

2005, 320 с.  

4.Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 

188 էջ:   

 

1.0608/Բ19 2. Նյութի կառուցվածք 3. ECTS կրեդիտ 5 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 2 ժամ 

6. 5-րդ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ մոլեկուլի 

երկրաչափության և նյութի կառուցվածքի մասին: Պարզաբանել մոլեկուլի սիմետրիան և դիպոլ 

մոմենտը, քիմիական կապ,կապի էներգիա, կապի բնույթը, քիմիական կապերի  տեսակները: 

Բացատրել միջմոլեկուլային փախազդեցություններ: Քիմիական համակարգ հասկացությունը, 

հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր, համակարգերի գոյության պայմանները: 

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

 Արտահայտել մոլեկուլների երկրաչափական կառուցվածքը, նյութի ագրեգատային 

վիճակների օրինաչափությունները և դրանցում ընթացող ռեակցիաների 

առանձնահատկությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել նյութի կառուցվածքի տեսության հիմունքները մոլեկուլների դրանց 

ուսումնասիրման ընթացքում:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 Կիրառել ստացված գիտելիքները` պարզել տարբեր դասի միացությունների 

կառուցվածքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների 

ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

 Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ3.  Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու 

պատասխան, դասախոսության վերջում` կարդացվածի ամփոփում, քննարկումներ  

2. Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (ցուցադրական նյութերի պատրաստում և 

զեկուցումներ) 

3. Գործնական աշխատանքներ, սեմինարներ, քննարկումներ, լաբորատոր աշխատանքներ։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.25:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը բանավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:  

3. 1-ին ընթացիկ ստուգում՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով։ 

4. 2-ին ընթացիկ ստուգում՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով։ 

5. Դասընթացի մասնակցություն՝ 0-3 միավոր։ 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
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պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Քիմիական տարրերի առաջացումը։ 

2. Քվանտային քիմիայի հիմնական օրինաչափությունները, ջրածնանման և 

բազմաէլեկտրոն ատոմների կառուցվածքը։ 

3. Մոլեկուլների էլեկտրոնային կառուցվածքը, Լյուիսի տեսություն։ 

4. VSEPR տեսություն։ 

5. Վալենտական կապերի տեսություն։ 

6. Մոլեկուլային օրբիտալների տեսություն։ 

7. Մոլեկուլների սիմետրիա։ 

8. Միջմոլեկուլային փախազդեցություններ։ 

9. Մետաղներ և համաձուլվածքներ։ 

10. Իոնական միացությունների կառուցվածքը, իոնական կապի էներգիա, բյուրեղական 

ցանց, տարրական բջիջ, Բրավեի ցանցեր: 

11. Արատները պինդ նյութերում և ոչ-ստեխիոմետրիայի երևույթը։ 

12. Նյութի պինդ վիճակում ընթացող քիմիական ռեակցիաներ։ 

13. Հեղուկ համակարգեր։ 

14. Գազային համակարգեր։ 

15. Կոմպլեքս միացություններ։ 

16. Քիմիական համակարգ հասկացություևը, հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր։ 

17. Երկբաղադրիչ համակարգերի ֆազային դիագրամներ։ 

18. Էլեկտրաքիմիական պրոցեսներ; 

 14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. D. F Shriver, Mark T Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, F. A Armstrong // Inorganic 

Chemistry. Sixth edition, 2014, United Kingdom: OUP Oxford. P. 901 [rus. Эткинс Питер, Шрайвер Д. 

//Неорганическая химия, В 2 томах. Том 1, Мир, 2015, с. 680. (Лучший зарубежный учебник)] 

2. Housecroft C.E., Sharpe A.G.// Inorganic Chemistry 4th Edition. — Pearson Education, 2012. — 

1257 p. կամ Catherine E. Housecroft, Edwin C. Constable // Chemistry: an introduction to organic, 

inorganic, and physical chemistry. 4th Edition. — Pearson Education, 2010. — 1553 p. [rus. Хаускрофт 

К., Констебл Э. //Современный курс общей химии, Том 1, М.: Мир, 2002. — 540 с. (Лучший 

зарубежный учебник)]. 
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3. Գրիգորյան Ս. Կ. //Ընդհանուր քիմիա։ Ուսումնական ձեռնարկ «Զանգակ» հրատ., Երևան, 

2002։ 399 էջ 

4. Վիգեն Բարխուդարյան // Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները: Եր., ԵՊՀ 

հրատ., 2019, 222 էջ: 

 

 

1. 0608/Բ11 2. Վերլուծական քիմիա 3.ECTS կրեդիտ 

7 

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս-2 ժամ., լաբ.- 4 ժամ. 

6.  2-րդ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

Ուսանողներին  ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի հիմնական տեսական գիտելիքները,  

որակական և քանակական անալիզին գործնական հմտությունները, բաղադիրչների քանակը 

որոշելու անալիզի սխեմաներ կախված փորձանմուշի որակական բաղադրությունից: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Թվարկել որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների 

անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները: 

 Ներկայացնել քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների 

քանակական հաստատունների իմաստը և կարողանալ դրանք գրագետ օգտագործել: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կատարել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ:   

 Մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարել համապատասխան 

եզրակացություններ:   

 Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում:  

 Աշխատել կոլեկտիվում և լուծել ծագող խնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության 
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վրա: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

26. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

27. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

28. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

29. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ: 

Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի:  

Թեմա 2. Հոմոգեն հավասարակշռություն: Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և 

հիմքերի ժամանակակից տեսությունները: Հետերոգեն հավասարակշռություն:  

Թեմա 3. Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն:  

Թեմա 4. Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս 

պոտենցիալ, Ներնստի հավասարումը:  

Թեմա 5. Ծավալաչափական անալիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ:  

Թեմա 6. Ծավալաչափական վերօքս եղանակների հիմունքները:  

Թեմա 7. Ծավալաչափական նստվածքագոյացման և կոմպլեքսագոյացման եղանակներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с. 

2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2009.  
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1. 0709/Բ04 2. Ընդհանուր կենսաբանություն 3. ECTS կրեդիտ   3 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ 

6. 2-րդ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով (առանց ընթացիկ 

գնահատման) 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

Ուսանողներին ծանոթացնել բջջի կառուցվածքին և դրա բոլոր բաղադրամասերի բնութագրերին, 

օրգանիզմների բազմացման ձևերին,   մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքներին, զարգացման 

կենսաբանական օրինաչափություններին, էվոլյուցիայի հիմնահարցերին, կյանքի ծագման 

հարցերին, մարդու էկոլոգիայի և բժշկական մակաբուծաբանության հիմունքներին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել բջջի կառուցվածքը, դրա բաղադրամասերի բնութագրերը, մոլեկուլային 

գենետիկայի հիմունքները: 

 Ճանաչել զարգացման կենսաբանական օրինաչափությունները, կյանքի ծագման և 

էվոլյուցիայի հիմնահարցերը: 

 Լուսաբանել կյանքի ծագման ընդհանուր օրինաչափությունները, մարդու էկոլոգիայի  և 

բժշկական մակաբուծաբանության հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել կենսաբանության ուսումնասիրության մանրադիտակային և վերլուծական 

մեթոդներ: 

 Տիրապետել  կենսաբանության լաբորատոր սարքերի շահագործման տեխնիկային:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել փորձնական արդյունքները և տեսական նյութի համակողմանի ունակություն: 

 Ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները: 

 Պատրաստել զեկուցումներ, վարելու գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում, 

ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային 

առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, 

հայտորոշիչ թեստեր): 

 Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների 

հանձնարարում: 

 Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, 

ինտերակտիվ զրույց: 

 Աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում: 

 Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր 

վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

30. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-3 միավոր 

31. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-7 միավոր: 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Առարկան, խնդիրները և մեթոդները: 2.Կենսաբանություն գիտության զարգացման 

պատմությունը: 3.Բջջի կենսաբանություն: Բազմացում: Ընդհանուր գենետիկայի հիմունքները: 

4.Մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքները: 5.Փոփոխականություն: Զարգացման 

կենսաբանական օրինաչափությունները: 6.Ռեգեներացիա և փոխ-պատվաստում:  7.Հեմեոստազ: 

8.Էվոլյուցիայի հիմնահարցերը: 9.Կենդանի օրգանիզմների օրգան համակարգերի 

համեմատական էվոլյուցիան:10.Կյանքի ծագումը: Ընդհանուր և մարդու էկոլոգիայի 

հիմունքները: 11.Կենսոլորտ և մարդ: 12.Բժշկական մակաբուծաբանության հիմունքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Եղիազարյան Է. Մ., Վարդանյան Լ.Կ. Մակաբուծաբանություն: Ուս.  ձեռնարկ,ԵՊՀ:-

ԵՐ.2011․ 

2. Козлова Е. А.,Курбатова Ц. Н. Общая биология: конспект лекций.ЭКСМО; Москва 2007. 

3. Константинов В.М. Общая биология.Учебник.М.:Академия, 2004. 

4. Пименова И. Н., Пименов А. В. Лекции по биологии. Учебное пособие.М.:М.:Лицей, 

2003 
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1.0603/Բ21 2. Օրգանական քիմիայի  հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 5 

4.    5 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2,  գործ.-1, լաբ.-2.  

6.  4-րդ` գարնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

   Ուսանողների մոտ  զարգացնելու  մասնագիտական  կարողությունները,  հմտությունները և 

ձևավորել  օրգանական քիմիայի դերն ու նշանակությունը որակյալ  կադրերի պատաստման 

գործում: Օրգանական քիմիան որպես ֆունդամենտալ հիմք զանազան  քիմիական և 

կենսաբաական պրոցեսների, ինչպես նաև նրանց իրագործման մեխանիզմների պարզաբանման 

ասպարեզում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար 

և պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 Գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական 

առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման 

եղանակներ: 

 Աշխատել  հետազոտական խմբում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները  

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները       

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

 Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 
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 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

32. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

33. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

34. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

35. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1.Օրգանական միացությունների կառուցվածքի տեսության հիմնական դրույթները: 2․

Քիմիական կապի տեսակները օրգանական քիմիայում: 3․Կովալենտ կապի 

առանձնահատկությունները: 4․Ածխածնի վալենտային վիճակները, - և - կապերի 

կառուցվածքը: 5․Կապի ֆիզիկական բնութագրերը` երկարություն, վալենտային անկյուն, 

էներգիա, պոլյարություն, պոլյարելիություն, դիպոլ մոմենտ, իոնիզացման էներգիա: Հոմոլոգիա և 

հոմոլոգիական շարքեր, իզոմերիա (տեսակները): 6․Էլեկտրոնային տեղաշարժերի և 

ազդեցությունների տեսություն` ինդուկցիոն և մեզոմեր ազդեցություններ, անշարժ և շարժական 

ազդեցություններ, հիպերկոնյուգացիա: 7․Հասկացողություն ռեակցիոն կենտրոնի մասին: 8․

Ռեակցիաների և ռեագենտների (նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, ռադիկալային) դասակարգումը: 9․

Ռեակցիաների մեխանիզմի ուսումնասիրման մեթոդները: 10․Օրգանական միացությունների 

դասակարգումը, անվանակարգումը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин,  Органическая химия, М., Бином, 2004, т.1–4. 

2. Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2 

 

 

 

 

1. 0604/Բ18 2. Ֆիզիկական քիմիա -2 3.ECTS  կրեդիտ  

7 

4.   7 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2, գործն.-2, լաբ.-3 

6.  3-րդ՝  աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 
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8. Դասընթացի նպատակն է. 

    Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման 

ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ 

մասնագիտական գիտելիքներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել  ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: 

 Ներկայացնել էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները: 

 Մեկնաբանել քիմիական կինետիկայի հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Մշակել քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման էներգիայի, ինչպես 

նաև թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի էներգիա) 

փորձնական տվյալները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական 

գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց: 

 Գործնական աշխատանքների կատարում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

36. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

37. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 
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յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

38. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

39. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

   1.Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: 

Էլեկտրաքիմիա: 2.Գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: 

3.Մեմբրանային պոտենցիալ, ակտիվ տրանսպորտ: 4.Քիմիական կինետիկայի 

հիմնադրույթները: 5.Ռեակցիայի արագության չափման էքսպերիմենտալ մեթոդները: 6.Պարզ 

ռեակցիաների կինետիկա: 7.Ռեակցիայի կարգի և արագության հաստատունների որոշման 

մեթոդներ:  8.Ակտիվացման էներգիա: 9.Մակերևույթների պոտենցիալ էներգիա: 

10.Նախաէքսպոնենտային գործակից: Անցողիկ վիճակի տեսություն: 11.Բարդ ռեակցիաների 

կինետիկա: 12.Հաջորդական, զուգորդված, շղթայական ռեակցիաներ: 13.Ֆերմենտատիվ 

ռեակցիաների կինետիկա:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science 

Books, 2000, 1018p. 

2.K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 

4th ed, 2003. 

3.В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 

2005, 320 с.  

4.Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 

188 էջ:   

 

 

1. 0604/Բ26 2. «ՀԲ» Դիսպերս համակարգերը սննդամթերքում 3. ECTS կրեդիտ 7 

4.   7 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-3, լաբ.-3, գործն.-1 

6. 4-րդ՝  գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում կոլոիդ քիմիայի ուսումնասիրության 

առարկայի և դրա խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում 

կոլոիդ քիմիայի դերի և նշանակության մասին: 

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

 Նկարագրել դիսպերս համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց 

ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները,: 

 Ձևակերպել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել հիմնական օրինաչափությունները, դրանցից բխող հետևությունները և 

հնարավորությունները դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների նկարագրման 

համար: 

 Կիրառել ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները սննդամթերքի հետազոտման 

համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Պարզաբանել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսները, տալ 

համապատասխան: 

 Գործադրել իր գիտելիքները սննդի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիաների 

իրականացման և զարգացման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3.  Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և 

առարկայի/թեմայի սահմանումը: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

  Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Հետազոտական աշխատանքի կատարում: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ հետազոտական աշխատանք` 0-4 միավոր։ 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

4. Մասնակցությունը դասընթացին` 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Դիսպերս համակարգեր, դրանց քանակական բնութագրերը, դասակարգումն ըստ 

դիսպերս ֆազի մասնիկների չափսերի,  ըստ դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայրի 

ագրեգատային վիճակների և ըստ դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայրի փոխազդեցության 

Թեմա 2. Կոլոիդ համակարդերի ստացման  և մաքրման եղանակները 

Թեմա 3. Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածքը 

Թեմա 4. Լույսի ցրումը  և կլանումը դիսպերս համակարգերում 

Թեմա 5. Մակերևութային ազատ էներգիա, մակերևութային լարվածություն, ջերմստիճանի 

ազդեցությունը մակերևութային լարվածության վրա 

Թեմա 6. Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ, 

ֆլոտացիա 

Թեմա 7. Հեղուկի մակարդակի փոփոխությունը մազանոթային խողովակներում, մազանոթային 

ճնշում, լուծույթի մակերևութային լարվածության չափման կաթիլաչափական եղանակ 

Թեմա 8. Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, Դյուկլո-Տրաուբեի կանոնը, Շիշկովսկու 

հավասարումը 

Թեմա 9.  Մակերևութային ակտիվ նյութեր, դրանց դասակարգումը, միցելների առաջացումը 

ՄԱՆ-երի լուծույթներում, միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիա: ՄԱՆ-երի  

լուծույթների «հատկություն-կոնցենտրացիա» կախվածությունները: Տարբեր գործոնների 

ազդեցությունը ՄԿԿ-ի վրա 

Թեմա 10. Դիսպերս համակարգերի էլեկտրակինետիկ հատկությունները, կրկնակի էլեկտական 

շերտի (ԿԵՇ) առաջացման պատճառները, ԿԵՇ-ի կառուցվածքի մասին տեսությունները, ձետա 

պոտենցիալ: 

 Թեմա 11. Կոլոիդ լուծույթների ագրեգատիվ կայունություն, կոագուլում, կոագուլման 

կինետիկայի ուսումնասիրությունը էլեկտրոլիտներով 

Թեմա 12.  Սենդիմենտացիա, դիֆուզիա, բրոունյան շարժում, օսմոս 

Թեմա 13. Դոնդողներ, դրանց ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,  
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Թեմա 14. Սուսպենզիաներ, փրփուրներ, էմուլսիաներ,  

Թեմա 15. Էմուլգատորներ, դրանց ազդեցության մեխանիզմը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.H.-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, 

2003. 

2.Ф.Д. Зимон, Коллоидная химия, Учебник для вузов, 3-е изд., Москва, 2003 г. 

3.Ա.Ժ. Համբարձումյան, Շ.Ա. Մարգարյան, Փորձարարական կոլոիդ քիմիա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 

2013թ., 184 էջ: 

 

 

1. 0608/Բ20 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3․ ECTS կրեդիտ 3 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. -1 ժամ,  գործ. – 1 ժամ 

6. 4-րդ՝  գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով ( առանց ընթացիկ 

գնահատման)  

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 Ուսանողներին մոտ ձևավորել պատկերացումներ հետազոտական աշխատանքի 

իրականացման վերաբերյալ: 

 Ծանոթացնել ժամանակակից հետազոտման պլանավորման եղանակներին: 

 Ծանոթացնել ներկայումս օգտագործվող քիմիայի հետազոտական աշխատանքի 

մեթոդներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 Ներկայացնել հետազոտական աշխատանք իրականացնելու կանոնակարգը: 

 Հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու 

կարողություն:  

 Ճանաչել կիրառվող մեթոդները:  

 Բացատրել  պլանավորման էությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը: 

 Գործնականում իրականացնել հետազոտական աշխատանքի ճիշտ պլանավորում: 
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 Գործնականում իրականացնել  հետազոտման մեթոդի ճիշտ ընտրություն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 Աշխատել հետազոտական խմբում: 

 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում:  

 Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները 

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական 

գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ինքնուրույն աշխատանք․ առավելագույնը 8 միավոր, անհատական 2 տնային 

առաջադրանքների համար՝ 4 միավոր։ Միավորների քայլը 0,5 է: 

 Մասնակցություն դասընթացին․ 0-3 միավոր։ 

 Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր քննական տոմսի համար, 

տոմսը պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը   3 միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտահետազոտական աշխատանքների դասակարգումը: Հետազոտման նպատակի օբյեկտի 

ընտրություն: Հետազոտման ժամանակակից մեթոդները: Հետազոտման պլանավորում: 

Գրականության ուսումնասիրման եղանակներ և շտեմարանները: Ուսումնասիրության 

հաջորդականություն և ռացիոնալ եղանակների ընտրություն: Ստացված արդյունքների 

քննարկում և վերլուծություն: Հետազոտությունների ներկայացման տեքստային, 

մաթեմատիկական և գրաֆիկական միջավայրերը: Գիտական աշխատանքի ձևակերպում. 

hոդված, թեզիս, թեզ,  զեկուցում, մենագրություն, ձեռնարկ, ատենախոսություն, հաշվետվություն 

և այլն, դրա մշակման եղանակները։ Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, ձևերը և 

տեսակները։ Ուսանողական գիտական և ուսումնական աշխատանքների՝ հետազոտական 

աշխատանք, ավարտական աշխատանք. մագիստրոսական թեզ, ձևակերպումը և դրա մշակման 

եղանակները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ.     

Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները. մեթոդական 

ցուցումներ . ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերություն. - Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014. - 72 

էջ: 

2. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2007, 296 էջ:  

3. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных статей для 

авторитетных изданий, индексируемых международными базами SCOPUS/ WEB OF 

SCIENCE. https://lib.almau.edu.kz/images/uploads/files/db02bf4cb3b14d182e092e0648e65113.pdf 

4. Меледина Т.В., Данина М.М. Методы планирования и обработки результатов научных 

исследований. Учебн. пособие, С-Петербург: Ун-т ИТМО, ИХиБТ, 2015.   110 с. 

5. Сидняев Н.И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных, 

Юрайт, 2015. 495 c. 

 

1.  0703/Բ08 2. Սնկաբանություն 3. ECTS կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, լաբ.-1 

6. 4-րդ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Լուսաբանել ուսանողներին սնկանման օրգանիզմների  և սնկերի թագավորության 

կարգաբանության զարգացման պատմության և դասական ու ժամանակակից կարգաբանության 

հիմնախնդիրները:  Ծանոթացնել միկրո- և մակրոսնկերի քիմիական կառուցվածքի,  

հավաքման, որոշման և պահպանման հետ: Բնութագրել սնկերը ըստ էկոլոգա-տրոֆիկական 

խմբերի և կիրառական նշանակության: 

https://lib.almau.edu.kz/images/uploads/files/db02bf4cb3b14d182e092e0648e65113.pdf
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Լուսաբանել և արժեվորել ՀՀ սնկերի բազամազնությունը և դրա պահպանության 

հիմնախնդիրները:  

 Նույնականացնել  վայրի և արհեստական պայմաններում աճող սնկատեսակները:  

 Տարբերել սնկերը ըստ էկոլոգա-տրոֆիկական խմբերի: 

 Գնահատել սնկերի դերը և նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում : 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Տիրապետել սնկերի նույնականացման ժամանակակից  մեթոդներին: 

 Կիրառել կիբեռկարգաբանության ոլորտում գիտական աշխատանքները:  

 Մշակել և վերլուծել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Ստեղծել ՀՀ-ում տարածված սնկերի տվյալների էլեկտրոնային բազա: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների  և հոդվածների ձևով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

40. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

41. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 
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յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

42. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

43. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

44. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ժամանակակից պատկերացումները օրգանական աշխարհի դասակարգման մասին: 

Թեմա 2. Սնկերի և սնկանման օրգանիզմների կարգաբանության զարգացման 

պատմությունը:Թեմա 3. Դասական՝ Լինեյան և կլադային՝ մոլեկուլային կարգաբանություն: 

Թեմա 4. Սնկանման օրգանիզմներ՝  դաս Օօմիցետներ: Թեմա 5. Սնկերի դասերի ընդհանուր 

բնութագիրը՝ կառուցվածքը, քիմիական կազմը: Թեմա 6. Միկրոմիցետներ՝ Դաս 

Խիտրիդիոմիցետներ: Թեմա 7. Դաս Զիգոմիցետներ: Թեմա 8. Միկրո- և մակրոմիցետներ՝ Դաս 

Ասկոմիցետներ (Պայուսակավոր սնկեր): Թեմա 9. Դաս Բազիդիոմիցետներ: Թեմա 10. Սնկերի 

կիրառական նշանակությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս.Գ., Վասիլյան Ա.Վ. Սնկերով 

թունավորումներ. - Երևան. - Հեղինակային հրատ. - 2011. - 108 էջ: 

2.Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н., Основы микологии. Морфология и систематика грибов и 

грибоподобных организмов. Москва. 2005. 

3.Вишневский М.В. Лекарственные грибы. - Москва: Эксмо. - 2014. – 400 с. 

4.Горелова Л.Е. Яды и противоядия // РМЖ. - 2002. - №26. - С. 1237: 

http://www.rmj.ru/articles/istoriya_meditsiny/Yady_i_protivoyadiya/#ixzz4R1X3S1wL 

5.Дьяков Ю.Т. (ред.). Ботаника: Курс альгологии и микологии. М. Изд-во МГУ. 2007. - 557 c. 

 

 

1. 0603/Բ13 2. Թունաբանական քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2, լաբ.- 2 

6. 5-րդ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

     Ուսանողներին ծանոթացնել թունաբանական քիմիա առարկայի հետ, օրգանիզմում 

թունավոր նյութերի քիմիական փոխարկումների և նրանց մետաբոլիտներին,  թունավոր 

նյութերի անջատման, բացահայտման և քանակական որոշման մեթոդներին: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

http://www.rmj.ru/articles/istoriya_meditsiny/Yady_i_protivoyadiya/#ixzz4R1X3S1wL
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել թույների, թունավորումների, հակաթույների դասակարգումը:  

 Լուսաբանել դրանց ազդեցության մեխանիզմների մասին: 

 Մեկնաբանել քիմթունաբանական հումքից անջատված մի շարք թունավոր և ուժեղ 

ազդող նյութերը: 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Մեկնաբանել հոգեմետ նյութերի թունաբանական ազդեցությունը, դեղամիջոցների 

ազդեցությունը օրգանիզմի  վրա: 

 Տարբերակել անօրգանական նյութերի թունաբանական բնութագերը, մետաղական 

թույների ներթափանցումը, բաշխումը և մետաբոլիզմը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:  

 Աշխատել թիմում և լուծել առաջադրված խնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

45. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

46. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 
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յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

47. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

48. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

49. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Թունաբանական քիմիայի առարկան և խնդիրները, ուղղությունները: 2․Թույների և 

հակաթույների դասակարգում, թունավոր չափաքանակների և կոնցենտրացիաների 

դասակարգում: 3․Քիմիական նյութերի փոխազդեցությունը թույների ընկալիչների հետ: 4․

Թույների և կենսաբանական միջավայրի ֆիզքիմիական բնութագիրը, որոնք ազդում են 

թունավորման մեխանիզմի վրա: 5․Քսենոբիոտիկների ներթափանցման, ներծծման բաշխման և 

արտազատման հնարավոր մեխանիզմները: 6․Օրգանիզմից մի շարք թունավոր նյութերի 

արտազատման և որոշման մեթոդներ: 7․Դեղային թունավորումների ընդհանուր բնութագիրը: 8․

Որոշ դեղերի քիմթունաբանական հետազոտությունների արդյունքները: 9․Բույսերի 

թունաբանական դասակարգումը: 10․Կենդանական ծագման թույներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 С.Н. Буршина Токикологическая химия   Саратов 2016 

 Е. Н. Вергейчика Токикологическая химия   . Москва «МЕДпресс-информ» 2012 

 

1. 0709/Բ11 2.  Ընդհանուր մանրէաբանություն 3. ECTS  կրեդիտ   5 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2, լաբ. -3 

6. 5-րդ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացինպատակն է.  

   Ուսանողների մոտ ձևավորել մանրէների (պրոկարիոտների) կենսաբազմազանության, 

դասակարգման,ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական, գենետիկական և 

էկոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական 

պատկերացումներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել մանրէների (պրոկարիոտների և վիրուսների) տարբեր խմբերի 

ներկայացուցիչները: 

 Ներկայացնել պրոկարիոտների նյութափոխանակային առանձնահատկությունները:  

 Հիմնավորել սննդի արտադրությունների մանէաբանությունը  և սննդի մանրէաբանական 
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վերահսկողությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել մանրէների ուսումնասիրության մանրադիտակային, կուլտիվացիոն և 

վերլուծական մեթոդներ:  

 Տիրապետել մանրէանական լաբորատոր սարքերի շահագործման տեխնիկային:  

 Տիրապետել սննդի արտադրության անվտանգ կազմակերպման և  մանրէաբանական 

վերահսկողության համար կիրառվող մեթոդներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Տիրապետել մանրէաբանության հիմնական հասկացություններին և մանրէաբանական 

հետազոտությունների հիմնական մեթոդներին: 

 Փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության 

ունակություն: 

 Հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների պատրաստում և 

գիտականբանավեճերի վարում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների 

ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում, 

ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային 

առաջադրանքներ) և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, 

հայտորոշիչ թեստեր): 

 Ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների 

հանձնարարում: 

 Ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, 

ինտերակտիվ զրույց: 

 Աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում: 

 Անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսմանավելի ընդլայնված, խոր 

վերլուծության ևաջակցության հնարավորության տրամադրում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

4. Ընթացիկ ստուգում(ներ)՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Պրոկարիոտային բջջիկառուցվածքը, կազմը և 

նյութափոխանակությունը, տարբերությունը էուկարիոտային բջջից: 2․Մանրէների 

կարգաբանության խնդիրները: 3․Պրոկարիոտների ֆենոտիպային և ֆիլոտիպային 

դասակարգում: 4.Մանրէների վրա ազդող գործոնները` ֆիզիկական, քիմիական և 

կենսաբանական: 5.Պրոկարիոտների նյութափոխանակության առանձնահատկությունները: 

Խմորում, աէրոբ և անաէրոբ շնչառություն: 6.Քեմոլիթոտրոֆ և ֆոտոտրոֆ մանրէներ: 

7.Պրոկարիոտների գենետիկա: 8.Մանրէների մասնակցությունը ածխածնի, ազոտի, ծծմբի 

շրջանառությանմեջ: 9.Մանրէների դերը գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և 

բժշկությանմեջ: 10.Մանրէների հիմքով (սպիրտային, կաթնաթթվային խմորումենրի)սննդի 

արտադրություններ: 11.Սննդի արտադրությունների (խմելու ջրի և սննդամթերքների) 

մանրէաբանական վերահսկողությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Թռչունյան Ա.Հ., Փանոսյան Հ.Հ., Բազուկյան Ի.Լ., Մարգարյան Ա.Ա., Պոպով Յու.Գ. 

(2014) Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ: Ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ: 

2. Пиневич А.В. (2007) Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т., СПб.: 

Изд-во С. - Петерб. ун-та. 

3. Madigan M.T. Martinko J.M., Stahl D.A., Clark D.P. (2015). Brock Biology of 

Microorganisms. 14th  ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 1043 p. 

4. Black J.G., Black L.J. (2012) Microbiology principles and explorations. 8th ed. John Wiley & 

Sons, 851 p. 

5. Tortora G.J., Funke B.R., Case Ch.L. (2013) Microbiology: An introduction. 11th ed., 

Pearson/Benjamin Cummings, 811. 

 

 

1. 0608/Բ15 2. «ՀԲ» Մաքրող և ախտահանող միջոցները սննդի 

արտադրություններում 

3. ECTS կրեդիտ 7 
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4.     7 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-3, լաբ.-4 

6.    5-րդ՝  աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

      Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, 

մաքրող և ախտահանող միջոցներ վերաբերյալ: Ուսանողին տալ գիտելիքներ լվացող, մաքրող և 

ախտահանող միջոցների  քիմիական բաղադրության և ազդեցության մեխանիզմների 

վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Պարզաբանել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և 

ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները: 

 Նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում սննդի արտադրություններում 

օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների կիրառման ժամանակ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցները որոշակի նպատակներով: 

 Գիտակցել կիրառվող միջոցների ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և 

առարկայի/թեմայի սահմանումը: 

Բ5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական 

աղտոտիչների խմբերը: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 
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 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և 

թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ հետազոտական աշխատանք` 0-4 միավոր։ 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

4.  Մասնակցությունը դասընթացին` 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Օճառ.օճառների քիմիան:  

2. Օճառների ստացման ժամանակակից եղանակները, տեսակները:  

3. Օճառների քիմիական կառուցվացքը և ազդեցութնան մեխանիզմը:  

4. Սինթետիկ լվացող միջոցներ, դրանց դասակարգումը:  

5. Մակերեսային ակտիվ նյութեր(ՄԱՆ), դրանց դասակարգումը:  

6. Սննդի արդյունաբերություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող 

միջոցներ, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002.-528 с 

2. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005.-312с 

3. Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and 

Biological Materials, 4.Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446. 

4. J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 

 

 

 

1. 0608/Բ32 2. Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ 3. ECTS կրեդիտ  6 
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4. 5 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-3, լաբ.-2 

6. 5-րդ՝ աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

       Ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ սննդի տարբեր ոլորտների տեխնոլոգիաների, 

օգտագործվող սարքերի և սարքավորումների աշխատանքի հետ: Ուսանողին ծանոթացնել 

սննդամթերքի արտադրության կազմակերպման, տեխնոլոգիական հիմնական փուլերի, 

ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել սննդի (միս/մսամթերք, կաթ/կաթնեղեն, պտուղ/բանջարեղեն, 

հացամթերքներ, հրուշակեղեն, ոգելից  խմիչքներ, ոչ ոգելից ըմպելիքներ, հյութեր) 

արտադրական տեխնոլոգիաների տեսական հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Գործնականում իրականացնել արտադրական պրոցես, կատարելագործել եղած 

տեխնիկական միջոցները: 

 Վերլուծել արտադրական պրոցեսում ծագող խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները: 

 Աշխատել գործարանների որակի հսկման  լաբորատորիաներում, ինչես նաև 

փորձագիտական խմբերում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2.   Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները:  

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ, 

2. Սեմինարներ, քննարկումներ, 

3. Լաբորատոր աշխատանքներ, 

4. Գործնական աշխատանքներ, 
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5. Այցելություններ սննդարտադրական տարբեր գործարաններ և որակի հսկման 

լաբորատորիաներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:  

 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1 Սննդի արտադրության հիմնական սկզբունքները: Սննդի հատկությունները և 

մշակումը: Ջերմության փոխանցման մեխանիզմները և ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների, 

սննդային և զգայական բնութագրերի վրա: Ջրի ակտվություն (aw), ազդեցությունը սննդի վրա: 

Սննդի մշակման ազդեցությունը զգայական բնութագրերի վրա:  

Թեմա 2 Հումքի նախապատրաստում (չոր և թաց մաքրում, տեսակավորում ըստ ձևի, չափսի, 

գույնի, քաշի),  կեղևազատում, մանրացում: Ջերմային մշակում, ջերմահեռացում, սառեցում: Այս 

պրոցեսներին հաջորդող գործողություններ. խառնում, ձևավորում: Սարքավորումներ հումքի 

նախապատրաստական աշխատանքների համար: Հսկողության նմուշառման և ավտոմատ 

եղնակներ: 

Թեմա 3  Սննդային բաղադրիչների բաժանում, խտացում, քամում, էքստրակցում, ֆիլտրում: 

Սաքրավորումներ: Խմորում, ֆերմենտային տեխնոլոգիաներ:  

Թեմա 4  Ճառագայթում, սարքավորումներ, դոզավորում: Ճառագայման ազդեցությունը 

փաթեթավորման վրա, ստուգման մեթոդներ` ֆիզիկական (ԷՊՌ, թերմոլյումինեսցենցիա), 

քիմիական և կենսաբանական:   

Թեմա 5  Սպիտակեցնող նյութեր, սարքավորումներ, ազդեցությունը սննդի վրա: Պաստերացում, 

սարքավորումներ, ազդեցությունը սննդի վրա:  

Թեմա 6 Երեսպատում, ծածկույթներ, երեսպատման նյութեր, շոկոլադապատում: Տեխնիկական 

պարամետրեր, սարքավորումներ: 

Թեմա 7 Թխում և տապակում, բովում, սառեցում, սարքավորումներ: Թարմ մթերքի սառեցման 

ռեժիմներ: Կրիոգեն սառեցում: Ազդեցությունը սննդի վրա:  

Թեմա 8  Փաթեթավորում,  փաթեթավորման նյութեր,(թուղթ, ապակի, մետաղ, պլասիկ) 

գազավորում, վակուումացում, պիտակավորում, շտրիխ կոդ և այլ նիշավորումներ: Կնիքներ, 

տեսակները: Փոխազդեցություններ փաթեթավորման և սննդի միջև: Պահեստավորում, 

պահպանման պայմաններ: Արտադրական թափոններ, օգտագործումը   որպես երկրորդային 
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հումք: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. P. Fellows, Food Processing Technology, Principles and Practice, Second Edition, CRC press, England, 

2000, 575 p. 

2. R. T. Toledo, Fundamentals of Food Process Engineering, 3-rd Ed., 2007, Springer, 579 p.  

3. Institute of Food Technologists, Chicago, Food Chemistry and Experiments, 2000, 63 p. 

4. T.A. Rashida Rajuva, P. P. Joy, A Food Technology Lab Manual, 2014, Kerala, 57p. 

 

 

 

1.0603/Բ17 2. Օրգանական քիմիա  3. ECTS կրեդիտ 8 

4.    7 ժամ/շաբ.  5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-3 

6.  5-րդ` աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

   Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` ածխաջրածինների, 

հալոգենածանցյալների, սպիրտների, ալդեհիդների, կետոնների և կարբոնաթթուների 

(հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ), կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քիմիական 

հատկություններին և ընթացող ռեակցիանների մեխանիզմներին:    

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել ընդգծված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակները և 

քիմիական հատկությունները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 Կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար 

և պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:  

 Գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական 

առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման 

եղանակներ: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական 

գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:  

Բ2.  Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, 

ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

50. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

51. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

52. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

53. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1․Ալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ և ցիկլոալկաններ (կառուցվածքը, ստացման 

եղանակները և քիմիական հատկությունները):  2․Արոմատիկ ածխաջրածիններ (արոմատիկու-

թյուն, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ստացման եղանակները, քիմիական հատ-

կությունները, օրենտացման կարգը արոմատիկ օղակում):  3․Հալոգենածանցյալներ (հագեցած, 

չհա-գեցած և արոմատիկ) դասակարգումը, ստացման եղանակները և քիմիական 

հատկությունները:  4․Սպիրտներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) և ֆենոլներ 

(կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները):   5․Ալդեհիդներ և 

կետոններ (հագեցած, չհագեցած և արոմա-տիկ) կառուցվածքը, ստացման եղանակները և 

քիմիական հատկությունները: 6․Միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ (հագեցած, չհագեցած և 

արոմատիկ) կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  
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 О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин,  Органическая химия, М., Бином, 2004, т.1–4. 

 Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2 

 

 

1.  0707/Բ25 2.  Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն 3. ECTS կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2, գործ. - 1 

6. 6-րդ` գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով (առանց ընթացիկ 

գնահատման) 

8.  Դասընթացի նպատակն է. 

Ուսանողներին հաղորդել ժամանակակից գիտելիքներ գեների, գենոմների և բջիջների 

կենսագործունեության  վարաբերյալ, ներկայացնել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների 

կառուցվածքը և ֆունկցիաները, ժամանակակից մոլեկուլային-կենսաբանական մեթոդները, այդ 

թվում, գենային ճարտարագիտության մեթոդները, և դրանց կիրառման ասպարեզը և 

արդյունքները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Բացատրել բջիջների բաժանման, աճի, մասնագիտացման մոլեկուլային մեխանիզմները 

և դրանց կարգավորումը: 

 Նկարագրել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և գործունեությունը, 

հիմնական մոլեկուլային-գենետիկական պրոցեսների (ռեպլիկացիա, տրանսլյացիա, 

տրանսկրիպցիա) կարգավորման մեխանիզմները: 

 Վերլուծել գեների և գենոմների կառուցվածքն և գործառույթները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Իրականացնել ԴՆԹ-ի վերլուծություն և աշխատել բջջային կուլտուրաների հետ:  

 Կիրառել ունեցած գիտելիքները  տեսական և գործնական խնդիրների լուծման 

համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել ունեցած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ:  

 Կատարել հետազոտական աշխատանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 
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վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ ստուգումը բանավոր է` 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը՝ 0,5: 

Ինքնուրույն աշխատանք` 4 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը՝ 0,5: 

Դասընթացին մասնակցություն՝ առավելագույնը 3 միավոր։ 

Եզրափակիչ  քննությունը բանավոր է՝ հարցատոմսը պարունակում  է 5 հարց 9 միավոր 

առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը՝ 0,5:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Մոլեկուլային կենսաբանության հիմնական բացահայտումները: ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի 

կառուցվածքն ու ֆունկցիաները, ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան, տրանսկրիպցիան և տրանսլյացիան, 

ԴՆԹ-ի վնասվածքները և ռեպարացիան: 2.Մուտացիաների դասակարգումը: Ֆիզիկական և 

քիմիական մուտագեններ: 3.Սպիտակուցների կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: 4.Շապերոններ: 

5.Պրիոններ: 6.Օնկոսպիտակուցներ: 7.Ազդանշանային ուղիների սպիտակուցներ: 8.Գեների և 

գենոմների կառուցվածքը: «Մարդու գենոմ» ծրագիրը: 9.Գենետիկական դակտիլոսկոպիա: 

10.Գենետիկական ծագումնաբանություն: 11.Գենետիկական ախտորոշում: 12.Բջիջների  

բազմացում, տարբերակում, տրանսֆորմացիա և մալիգնիզացիա: 13.Ծերացումը և բջջի 

ծրագրավորված մահը (ապոպտոզ), նեկրոզ: 14.Ազդանշանային մոլեկուլներ, ռեցեպտորներ, 

ազդանշանի փոխանցում:  15.Բջջի մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդներ: 16.Ռեկոմբինանտ 

սպիտակուցների` պատվաստանյութերի, հորմոնների և կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի 

ստացումը գենային ճարտարագիտության մեթոդներով: 17.Նանոմասնիկների և քիմիական 

արտադրության այլ միացությունների անվտանգության գնահատումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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2.Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2007. 
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1. 0603/Բ09 2. Սննդի քիմիա  3. ECTS   կրեդիտ  5 

4.  5 ժամ/շաբ. 5.  դաս. -2,  գործ. -1, լաբ. -2 

6.  6-րդ՝  աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8.       Դասընթացի նպատակն է. 

    Ուսանողներին  մատուցել խորացված  գիտելիքներ սննդի քիմիայի բնագավառում: 

Ծանոթացնել հիմնական և երկրորդային սննդային նյութերի հետ:  Պատկերացում տալ 

սննդային անվտանգության մասին: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Համադրել սննդի մեջ  օգտագործվող հիմնական և երկրորդական սննդանյութերի 

տեսակները: 

 Ներկայացնել տարբեր տեսակի սննդանյութերի մեջ վիտամինների, հանքանյութերի , 

սննդային թթուների   առկայությունը: 

 Առանձնացնել սննդային հավելումների և արհեստական  սննդանյութերի տեսակները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Ներկայացնել  ճարպերի քանակը և որակը սննդամթերքում: 

 Իրականացնել սննդային թթուների որոշումը: 

 Որոշել ազատ և կապված ջրի քանակը սննդամթերքում: 

 Որոշել նիտրատների և նիտրիտների քանակը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Օգտագործել ստացված գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ և առօրյա 

կյանքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 
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վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Բ6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի և 

պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

54. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

55. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

56. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

57. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Առարկայի բովանդակությունը և հիմնական ուղղությունները: 2.Սնման տեսությունները և 

սկզբունքները: 3. Մարսողական համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: 4. Ճարպերի,յու-

ղերի և լիպիդների կառուցվածքը և սննդային արժեքը: 5. Ածխաջրերի ընդհանուր բնութագիրը և 

նշանակությունը: Սպիտակուցների ֆունկցիոնալ հատկությունները: 6.Սպիտակուցային 

անբավարարության խնդիրը Երկրագնդի վրա: 7.Ընդհանուր տեղեկություններ վիտամինների 

մասին: 8.Հանքանյութերի դերը մարդու օրգանիզմում: 9.Սննդային հավելումներ: 

10.Արհեստական սննդանյութերի տեսակները: 11.Ջուր, ֆիզիկական և քիմիական հատկու-

թյունները: 12.Հասկացություն սննդային անվտանգության մասին 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 Пищевая химия. Под общей ред. А.П.Нечаева.С.-Петербург, ГИОРД, 2015. 

 И.А.Рогов. Химия пищи, т.т.1 и 2, Колос, 2000.  
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1. 0608/Բ22 2. Սննդամթերքի ուսումնասիրման մեթոդներ                        3. ECTS կրեդիտ 6 

4.     6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-3, լաբ.-3 

6.  6-րդ՝ գարնանային  7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

    Ուսանողներին տալ խորացված և հիմնավորված գիտելիքներ սննդամթերքի 

ուսումնասիրման գործընթացներում կիրառվող քիմիական և ֆիզիկական հետազոտման 

մեթոդների վերաբերյալ, սննդամթերքի ուսումնասիրման գործընթացներում կիրառվող 

ժամանականից փորձագիտական մեթոդների, հիմնական հասկացությունների, մեխանիզմների, 

և սարքավորումների հետ, ապահովել բավականաչափ պատասխանատվություն 

լաբարատորիաներում և գիտական հաստատություններում աշխատելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

 Գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության ոլորտներում 

քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական  

վերլուծութուն: 

 Գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության     

վերահսկում: 

 Օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում: 

 Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսաբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական 
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աղտոտիչների խմբերը: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և 

թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

4. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․ Նմուշարկում և նմուշի նախապատրաստում: 2. Սարքավորումներ, նյութեր և ռեակտիվներ: 3. 

Փորձարկման նախապատրաստում: 4. Փորձարկման արդյունքների մշակում: Արդյունքների 

ներկայացում: 5. Քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների ֆոտոմետրիկ 

որոշումների տեսակները: 6. Ատոմային-աբսորբցիոն մեթոդի կիրառությունը 

սննդամթերքներում և հումքում քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների որոշման 

համար: 7. Չոր հանքայնացման մեթոդը և նրա կիրառությունը: 8. Քրոմատոգրաֆիա: 9. 

Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները: 10. Ռեֆրակտոմետրիա: 11. Միկրոալիքային 

սպեկտրոսկոպիա: 12. Մասս-սպեկտրոսկոպիա: 13. Մեթոդների կիրառման ընդհանուր 

պայմաննները: 14. Սննդամթերքներում և հումքում խանավության որոշման մեթոդներ: 15. 

Սննդամթերքներում և հումքում նյութերի որոշման էքստրակցիոն մեթոդներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические     

   требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. М., 2002.  

2. Современные методы физико-химического анализа: Информационно-методическое    
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    пособие/Под ред. д.м.н. Л.Г. Подуновой. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора    

    Минздрава России, 2005. 

3. Методические рекомендации по проведению пробоподготовки пищевых продуктов для    

  определения содержания токсичных элементов/ Под ред. д.м.н., проф. Е.Н. Беляева. М.:  

  Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002.  

4. Ерохина С.И., Ермаченко JI.A. Методы определения содержания токсичных элементов в  

  пищевых продуктах: Сборник докладов «Определение содержания токсичных металлов 

и  

  микропримесей в пищевых продуктах». М.: Пищепромиздат, 2001.  

5. Лапина Г.П.,Физико-химические свойства и современные физико-химические методы 

анализа продовольственного сырья и продуктов питания,Тверь,Твер. гос. ун-т, 2015,112 с. 

 

 

 

1. 0702/Բ23 2.  Կենսաքիմիայի հիմունքներ 3.  ECTS կրեդիտ 3 

4. 3 ժամ/շաբ. 5.  դասախ.-2,  գործ.-1  

6.  6-րդ` գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

    Ուսանողներին փոխանցել հիմնարար գիտելիքներ օրգանական միացությունների 

կառուցվածքների, նյութափոխանակության ուղիների բնականոն ընթացքի և խանգարումների 

վերաբերյալ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Վերլուծել օրգանիզմների կենսամոլեկուլների փոխանակության հիմնական 

սկզբունքները: 

 Հիմնավորել օրգանիզմում իրականացվող կենսաքիմիական գործընթացների 

փոխկապակցվածությունը։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել փորձարարական կենսաքիմիայի կարևոր սկզբունքները և մեթոդական 

հնարքները: 

 Կիրառել օրգանական միացությունների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները։     

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

    Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից 

մասնագիտությունների ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները, 

    Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ, 
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վերլուծում է  

    Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

58. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

59. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

60. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

61. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

62. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Սպիտակուցներ: 2․Ածխաջրեր: 3.Լիպիդներ: 4.Ֆերմենտներ: 5.Կենսաբանական օքսիդացում: 

6.Սպիտակուցների փոխանակություն: 7.Ամինաթթուների  փոխանակության ուղիները: 

8.Ամոնիակի չեզոքացման ուղիները. միզանյութի կենսասինթեզ: 9.Ածխաջրերի 

փոխանակություն: 10.Ածխաջրային փոխանակության կարգավորում: 11.Լիպիդների 

փոխանակություն: 12.Նյութափոխանակային ցանցեր։ 13․Նյութափոխանակության հորմոնալ 

կարգավորում։ 14․Նյութափոխանակության գործընթացների խանգարումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աղաջանով Մ.Ի. խմբագրությամբ Կենսաքիմիա, 2 մաս, Երևան, 2013, 370 էջ:   

2. Комов В. П., Шведова В. Н.. Биохимия, ‹‹Дрофа››, Москва,  2008, 638с. 

3. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера, ‹‹Бином››, Москва, 2011, 633 с. 

4. Северин С.Е. Биохимия, 5-е изд., ‹‹ГЭОТАР- Медиа››, Москва, 2014, 768 с. 

5. Davison A. Milan A. Biochemistry and Metabolism, 2015, 260 p.      
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1. 0608/Բ18 2. Սննդամթերքի արտադրություններ 3. ECTS կրեդիտ  5 

4. 5 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 3 ժամ, լաբ.-2 ժամ 

6. 7-րդ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 Ուսանողին ներկայացնել սննդի արտադրության տարբեր ոլորտներում ընթացող 

տեխնոլոգիական հիմնական գործընթացները: 

  Պարզաբանել տեխնոլոգիական պրոցեսների առանձին փուլերում տեղի ունեցող 

ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները: 

 Ծանոթացնել սննդամթերքի արտադրության կազմակերպմանը, կենդանական և 

բուսական ծագման հումքի և մթերքների ստացմանը, պահպանմանը, վերամշակմանը 

և փաթեթավորմանը։  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել սննդի (կենդանական/կաթնամթերք, մանկական և ֆունկցիոնալ 

սննդամթերք, մսամթերք, ձկնամթերք/ և բուսական/հաց, հրուշակեղեն, պտուղ-

բանջարեղեն, պահածո,  խմիչքներ, ոչ ոգելից ըմպելիքներ, հյութեր) արտադրական 

տեխնոլոգիաների տեսական հիմունքները: 

 Լիարժեք պատկերացնել սննդի արտադրության առանձին փուլերում ընթացող 

պրոցեսների ֆիզիկոքիմիական գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

 Գործնականում իրականացնել արտադրական պրոցես և կատարելագործել եղած 

տեխնոլոգիաները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել արտադրական պրոցեսում ծագող խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները: 

 Աշխատել գործարանների որակի հսկման  լաբորատորիաներում, ինչպես նաև 

փորձագիտական խմբերում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները:  
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Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

Գ5 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի և տեսանյութերի 

ցուցադրությամբ, 

 Լաբորատոր աշխատանքներ սննդամթերքի պատրաստմամբ և համապատասխան 

գործիքային մեթոդներով հետազոտմամբ, 

 Ռեֆերատներ և նախագծեր, կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և 

թիմային աշխատանք 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, քննարկումներ, բանավեճեր: 

 Այցելություններ սննդարտադրական տարբեր գործարաններ և որակի հսկման 

լաբորատորիաներ: 

 Հետազոտական աշխատանքի կատարում: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

63. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

64. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

65. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

66. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա – երշիկների, նրբերշիկների, խոզապուխտների 

արտադրություն, մսային պահածոների արտադրություն և այլն:  

Թեմա 2. Կաթի, կաթնամթերքի տեխնոլոգիա – թթու կաթնամթերքի տեխնոլոգիա, 

պանրագործություն, կարագագործություն, կաթնային պահածոների արտադրություն և այլն: 

 Թեմա 3. Մանկական և դիետիկ սննդի տեխնոլոգիա – Կաթի փոշիների, մսային և կաթնային 
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պահածոների արտադրություն:  

Թեմա 4. Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա - երշիկների, նրբերշիկների արտադրություն 

ձկնահումքից: 

Թեմա 5. Հացի, հացաբուլկեղենի, մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա:  Ալրային և շաքա-

րային հրուշակեղենի արտադրություն: Կիսաֆաբրակատների արտադրություն: 

Թեմա 6. Պահածոյացման և սննդախտանյութերի, խմորման արտադրությունների տեխնո-

լոգիա: 

Թեմա 7. Բնական մթերքների պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա: Պտուղ բանջարե-

ղենի չորացման տեխնոլոգիա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. 1․ R. T. Toledo, Fundamentals of Food Process Engineering, 3-rd Ed., 2007, Springer, 579 p. 

2. И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. Обшая технология мяса и мясопродуктов. Mосквa 

- «Колос». - 2000. - 367 c. 

3. А. М. Шалыгина, Л.В. Калинина. Обшая технология молока и молочных продуктов. 

Москва «Колос» 2004. – 198 c. 

4. Л.Я. Ауерман. Технология хлебопекарного производства. Санкт-Петербург. 2005. с. 416. 

5.  Institute of Food Technologists, Chicago, Food Chemistry and Experiments, 2000, 63 p. 

 

 

1. 0603/Բ34 2. Բնական միացությունների քիմիա 3.ECTS կրեդիտ 4 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 , լաբ.-2 

6. 5-րդ՝աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակ ն է. 

   Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական բնական միացությունների որոշ դասերի 

՝լիպիդների, վիտամինների, տերպենների, ֆենոլային միացությունների, , հակաբիոտիկների  

հետ: Ներկայացնել դրանց նշանակությանը և կիրառման ոլորտները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել բնական օրգանական միացությունների դասերը, դրանց սինթեզի 

եղանակները: 

 Լուսաբանել դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանցով 



218 

 

պայմնավորված  նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Քննարկել բնական միացությունների սինթեզի եղանակները, կենսագործունեությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում՝ կենսաակտիվ միացությունների 

սինթեզ իրականացնելիս: 

 Օգտվել տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից և մշակելով ստացված տվյալները, 

անել եզրահանգումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

67. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

68. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

69. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 9 

միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

70. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Օրգանական բնական միացությունների դասակարգում, դրանց տեսակները: 

2.Երկֆունկցիոնալ միացությունները որպես կապող օղակ: 3.Լիպիդների, վիտամինների, 
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տերպենների, ֆենոլային միացությունների, հակաբիոտիկների կառուցվածքները,  դրանց 

նշանակությանը և կիրառման ոլորտները, սինթեզը: 4.Հակաօքսիդիչ հատկություններ: 

5.Ակտիվ թթվածնի կապման եղանակները: 6.Բնական անալոգ դեղաձևերի սինթեզի 

տրամաբանությունը պիրիմիդինային անոլոգների օրինակով: 7.Բնական վիտամիններ, առողջ 

սնունդ, դասակարգում, կիրառում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 В.В. Племенков, Введение в химию природных соединений,2001, Казань,с.376 

 Т.С. Морозкина, Витамины, Практическое руководство,2012. 

 Кэтрин Прайс, Витамания: история нашей одержимости витаминами, пер. с англ. Е. 

Погосян, К. Логинова. -Москва : Манн, Иванов и Фербер, 292 с , 2015. 

 

 

1. 0603/Բ30 2. «ՀԲ» Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 8 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 3,  լաբ.- 5 

6. 7-րդ՝  աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

8.       Դասընթացի նպատակն է. 

  Ուսանողներին ներկայացնել բարձրամոլեկուլային միացությունների տեսակները, 

դասակարգումը, դրանց դերը, նշանակությունը, հիմնական հասկացությունները, 

անվանակարգությունը, բարձրամոլեկուլային միացությունների (ԲՄՄ) սինթեզի մեթոդները, 

սինթեզի տարբեր եղանակների կինետիկական օրինաչափությունները: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել  ԲՄՄ տեսակները,  դրանց կիրառությունը, անվանակարգությունը: 

 Ներկայացնել  ԲՄՄ  սինթեզի եղանակներին ներկայացվող պահանջները: 

 Քննարկել ԲՄՄ սինթեզի եղանակների մեխանիզմները  և կինետիկական 

օրինաչափությունները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Վերլուծել  ԲՄՄ  դասակարգման տարբերությունները, անվանակարգությունը: 

 Ընտրել ԲՄՄ սինթեզի համար օպտիմալ եղանակ(եր)ը: 

 Վերլուծել  ԲՄՄ  տարբեր տեսակների սինթեզի համար նախընտրելի եղանակները: 

 Մշակել ԲՄՄ   սինթեզի լավագույն տարբերակներ: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:  

 Աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից 

մասնագիտությունների ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ հետազոտական աշխատանք` 0-4 միավոր։ 

 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 Մասնակցությունը դասընթացին` 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.ԲՄՄ հիմնական հասկացությունները, դասակարգումը, անվանակարգումը:  

2.Ռադիկալային պոլիմերման օրինաչափությունները; 

3.ATR պոլիմերում; 

4.Իոնական (կատիոնային, անիոնային, կոորդինացիոն) պոլիմերում;  

5.Պոլիկոնդենսում:  
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6.Պոլիմերանալոգ փոխարկումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 Ա.Ա.Դուրգարյան Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա.2004,ԵՊՀ 

 Carraher, Polymer Chemistry, 2003, 6-th ed., NY. Marcel Dekker INc.    

 

 

1. 0608/Բ29 2. Չափագիտություն 3.  ECTS  կրեդիտ 6 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս. 3 ժամ, գործ.-3 ժամ 

6. 7-րդ՝  աշնանային 7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.       Դասընթացի նպատակն է. 

       Ուսանողին տալ գիտելիքներ ժամանակակից չափագրության և դրա էության վերաբերյալ: 

Ծանոթացնել չափման միջոցների տեսակների,  էտալոնների, ՀՀ-ում չափագիտության 

իրավական հիմքերի, պետական չափագիտական հսկողության հետ:  

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել չափումների տեսակները, դրանց դասակարգումը, չափման սանդ-

ղակները: 

 Լուսաբանել չափագիտական հսկողության և վերահսկողության ոլորտները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Հասկանալ և վերլուծել կիրառման ոլորտները: 

 Տարբերակել չափման միջոցների տեսակները և էտալոնները: 

 Կազմել հստակ պատկերացում ֆիզիկական մեծությունների միավորների համակարգի 

մասին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել չափագիտական հսկողության և վերահսկողության ոլորտները և անել 

համապատասխան եզրահանգումներ:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 
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Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

71. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

72. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

73. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-2 միավոր 

74. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 միավոր: 

75. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

    1. Ընդհանուր տեղեկություններ չափագիտության մասին: 2.Չափումների տեսակները և 

մեծությունների չափման սանդղակները, չափման տեսակների դասակարգումը: 3.Ֆիզիկական 

մեծությունների միավորնե-րի համակարգը` հիմնական, լրացուցիչ և ածանցյալ միավորներ: 

4.Չափման միջոցների տեսակները և էտալոնները: 5.Չափման միջոցների ստուգաչափումը, 

դրա սխեմաները, մեթոդները, չափման միջոցների ստուգաճշտումը: 6.Չափագիտական 

գործունեության իրավական հիմքերը: 7.Պետական չափագիտական հսկողությունը և 

վերահսկողությունը, դրանց իրականացման կարգը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մալխասյան Ա. Ց. ̔Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության 

հավաստում և որակի կառավարում՚  -Եր.: Լեգալ Պլյուս, 2001թ.  

2. ՀՍՏ 1.0-2004. Չափագիտության ազգային համակարգ: Հիմնական դրույթներ: 

3. ՀՍՏ 1.2-2012. Չափագիտության ազգային համակարգ:  
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

1. 0608/Բ35 2. Արտադրության կազմակերպման հիմունքներ 3. ECTS կրեդիտ 3 

4.     3 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 ժամ, լաբ-1 ժամ 

6.   5-րդ՝ աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով (առանց ընթացիկ 

գնահատման) 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

   Նկարագրել ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները, 

արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման էությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Բնորոշել արտադրության մեջ օգտագործվող հիմնական և օժանդակ նյութերի, հումքի, 

վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և ջրի տեսակարար ծախսերը, արդի միտումները, 

զարգացման առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Որոշել արտադրության կազմակերպման և տեղաբաշխման նախընտրելի ձևերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

      Ա2.Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները: 

     Բ6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի 

և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը: 

    Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

76. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-3 միավոր 

77. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-7 միավոր: 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

78. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  1.Արտադրական գործընթացի ընդհանուր նկարագիրը: 2.Արտադրական գործընթացը, դրա 

կազմը և դասակակարգումը: 3.Արտադրության տիպերը, դրանց տեխնիկատնտեսական 

նկարագիր: 4.Արտադրական ցիկլը եվ նրա կառուցվածքը: Արտադրական գործընթացի 

կազմակերպման սկզբունքները եվ կատարելագործման արդի միտումները: 5.Արտադրական 

գործընթացի կազմակերպման  սկզբունքները: Արտադրության կազմակերպման մեթոդները: 

6.Արտադրական ցիկլի տևողության կրճատման ուղիներն որպես արտադրական 

գործընթացների կատարելագործման արդի միտումներից մեկը, ձեռնարկության արտադրական 

կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները: 7.Արտադրության պլանավորման հիմունքներ, 

սկզբունքներ, նպատակ, պլանավորման տեսակները և մեթոդները: 8.Վաճառքի պլանավորում: 

9.Արտադրական պլանավորման ընթացակարգեր 

10.Նյութատեխնիկական պահանջմունքների պլանավորում: 11.Աշխատանքի և անձնակազմի 

պլանավորում: Ֆինանսների պլանավորում: 12.Սննդամթերքի արտադրության կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, օրենսդրական դաշտի կարգավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002.-528 с 

2.Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005.-312с 

3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and 

Biological Materials, Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446. 

4.J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 

 

 1.0610/Բ02 2. Կենսատեխնոլոգիա 3.  ECTS կրեդիտ  3 

4.    3  ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 ժամ, լաբ.-1 ժամ 

6.  5-րդ` աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով (առանց ընթացիկ 

գնահատման) 

8. Դասընթացի նպատակն է. 
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   Ուսանողներին ուսուցանել կենսատեխնոլոգիայի ընդհանուր դրույթները` խնդիրները, 

բաժինները, մեթոդները, բիոօբյեկտների ստացման մեթոդաբանությանը (ներառյալ` 

գենինժեներային) և կուլտիվացման առանձնահատկությունները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

   Նկարագրել կենսատեխնոլոգիայի զարգացման էտապները, խնդիրները և 

նպատակները, հետազոտման օբյեկտները  և մեթոդները: 

    Ձևակերպել բիոօբյեկտների (մանրէ, բուսական և կենդանական բջիջ, 

կենսամոլեկուլներ) ստացման և կուլտիվացման առանձնահատկությունները: 

   Պարզաբանել ինժեներիայի ֆերմենտները (ռեստրիկտազներ, տրանսպոլիմերազներ, 

տրանսկրիպտազներ, ռեվերտազներ և այլն): 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ   

 Վերլուծել և հասկանալ կենսատեխնոլոգիայի հետազոտման առարկաները և մեթոդները, 

մակերեսային և խորը կուլտիվացման առանձնահատկությունները:  

 Վերլուծել և գնահատել կենսատեխնոլոգիաների առավելություններն ու թերությունները, 

սննդարդյունաբերության բնագավառում նրանց կիրառման ոլորտները:  

 Վերլուծել և հասկանալ գենային մակարդակով օրգանիզմներում փոփոխություններ 

(մուտացիաներ) մտցնելու դրական և բացասական կողմերը:   

գ. ընդհանրական կարողություններ 

 Վերլուծել և գնահատել  սննդարդյունաբերության մեջ  կենսատեխնոլոգիական 

պրոցեսների կիրառման հնարավորություններն ու սահմանափակումները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և 

առարկայի/թեմայի սահմանումը: 

Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 
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 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

79. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-3 միավոր 

80. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-7 միավոր: 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

81. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13.  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Կենսատեխնոլոգիայի զարգացման էտապների, խնդիրների և նպատակների, 

հետազոտման օբյեկտների  և մեթոդները: 

2.  Բիոօբյեկտների (մանրէ, բուսական և կենդանական բջիջ, կենսամոլեկուլներ) ստացման 

և կուլտիվացման առանձնահատկությունները: 

3.  Գենային ինժեներիայի ֆերմենտների (ռեստրիկտազներ, տրանսպոլիմերազներ, 

տրանսկրիպտազներ, ռեվերտազներ և այլն) : 

4. կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների, սարքավորումների և տեխնոլոգիական 

սխեմաների, արտադրության ասեպտիկության և սանիտարահիգենիկ  նորմերը:  

5.   Գենային ինժեներիայի ֆերմենտների (ռեստրիկտազներ, տրանսպոլիմերազներ, 

տրանսկրիպտազներ, ռեվերտազներ և այլն): 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ա.Սաղյան, <Ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիատոկուցների քիմիա>, 392 էջ,   Երևան, 

2010 թ: 

2. Սաղյան Ա.Ս.  Կենսատեխնոլոգիա // Դասագիրք, 412 էջ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 

2013. 

 

1. 0608/Բ31 2. Համապատասխանույան գնահատում և որակի 

համակարգեր 

3.  ECTS կրեդիտ 6 

4.  6 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 3 ժամ, գործ.- 3 ժամ 

6.  6-րդ՝  գարնանային 7.   Եզրափակիչ գնահատումով  

8.       Դասընթացի նպատակն է. 

    Ուսանողին ներկայացնել համապատասխանության գնահատման ձևերի 

(համապատասխանության հավաստում, հավատարմագրում և տեխնիկական կանոնակարգերի, 
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պահանջների)հետ, համապատասխանության գնահատման պահպանման նկատմամբ 

պետական վերահսկողության հետ, որակի համակարգերի կառավարման հետ:  

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել համապատասխանության գնահատման եղանակները:  

 Ներկայացնել արտադրանքի,  աշխատանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացումը, 

համապատասխանության մասին հայտագրումը, դրանց իրականացման սխեմաները: 

 Լուսաբանել ԻՍՕ 9000 շարքի ստանդարտների հիմնական սկզբունքները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Վերլուծել որակի համակարգերի կառավարման սահմանված և ենթարկվող պա-

հանջները: 

 Տարբերակել համապատասխանության գնահատման հիմնական սկզբունքները և 

կազմակերպություններում դրանց  ներդրման ապահովման գործոնները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել որակի վերահսկման տվյալները:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության 

վրա: 

Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման  համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ: 

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, անհատական և 

թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  
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 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Համապատասխանության հավասարման էությունը, նպատակները իրավական հիմքերը ՀՀ-

ում: 2.Համապատասխանության հավասարումը և տեխնիկական խոչընդոտներն առևտրում: 

3.Համապատասխանության հավասարման սկզբունքները և իրականացման կանոնները: 4.Սեր-

տիֆիկացման մարմինների հավատագրումը: Փորձակման լաբորատորիաների հա-

վատարմագրումը: 5.Արտադրանքի   համապատասխանության հավաստումը. արտադրանքի 

սերտիֆիկացման կարգը և նորմատիվ փաստաթղթեր: 6.Սերտիֆիկացված արտադրանքի համա-

պատասխանության  հսկողությունը:  7.Որակի համակարգերի սերտիֆիկացումը, որակի աուդի-

տը, որակի մրցանակները և ինքնագնահատման գործընթացը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Մալխասյան Ա. Ց. ̔Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության 

հավաստում և որակի կառավարում՚  -Եր.: Լեգալ Պլյուս, 2001թ.  

2.ՀՍՏ 5.3-2005. Համապատասխանության հավաստման համակարգ: Արտադրանքի 

սերտիֆիկացում: 

3.ՀՍՏ 5.9-2000. Համապատասխանության հավաստման համակարգ: Ծառայությունների 

սերտիֆիկացում: 

 

 

1. 0608/Բ28 2. Ստանդարտացում 3.  ECTS  կրեդիտ 6 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 3 ժամ, լաբ.- 3 ժամ 

6. 6-րդ՝  գարնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով  

8.       Դասընթացի նպատակն է. 

 Ուսանողին ներկայացնել ՀՀ-ում ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման 

հետ:  

 Տալ գիտելիքներ ժամանակակից ստանդարտացման, դրա էության և տնտեսության մեջ 

նրա դերի մասին: 

9.      Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 Ներկայացնել ստանդարտացման հիմունքները և նրա իրավական հիմքերը: 

 Լուսաբանել ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի, ստանդարտների 

տեսակները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Հասկանալ և վերլուծել կիրառման ոլորտները:  

 Տարբերակել միջազգային, տարածաշրջանային ստանդարտացումները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել ստանդարտացման տվյալները և անել համապատասխան եզրահանգումներ:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել 

հիմնախնդիրները: 

Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու 

պատասխան, դասախոսության վերջում` կարդացվածի ամփոփում, քննարկումներ  

 Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (ցուցադրական նյութերի պատրաստում և 

զեկուցումներ) 

 Գործնական աշխատանքներ, սեմինարներ, քննարկումներ։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 

9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Ստանդարտացման էությունը և դերը տնտեսության զարգացման մեջ: Ստանդարտացման 

նորմատիվ փաստաթղթերը, ստանդարտների տեսակները և դրանց կիրառումը: 

2.Ստանդարտացման տեսական հիմունքները և հեռանկարային ուղղությունները: Ազգային 

ստանդարտների մշակման և ընդունման կարգը, ստանդարտացման բնագավառի 

տեղեկատվական ապահովումը: 3.Ստանդարտացման զարգացման նոր սկզբունքները, 
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ուղղությունները և բնագավառի զարգացումը ՀՀ–ում: 4. Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական 

տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգը, ՏՏՍՏ ԴԿ ազգային 

համակարգը: 5.Գծիկային կոդավորում: Ստանդարտացումը միջազգային, տարածաշրջանային և 

ազգային մակարդակով, ստանդարտացումը արտասահմանյան երկրներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մալխասյան Ա.Ց. ̔Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության 

հավաստում և որակի կառավարում՚  -Եր.: Լեգալ Պլյուս, 2001թ.  

2. ՀՍՏ 1.0-2001. Ստանդարտացման ազգային համակարգ: Հիմնական դրույթներ: 

3. ՀՍՏ 1.2-2011. Ստանդարտացման ազգային համակարգ: Ազգային ստանդարտների 

մշակումը: 

4. ՀՍՏ 52-97. Ստանդարտացում և գործունեության հարակից տեսակներ: Տերմիններ և 

սահմանումներ: 

 

1.0608/Բ38 2.  Սննդամթերքի որակավորման կենսաֆիզիկական 

մեթոդները     

3.   ECTS կրեդիտ 3 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ, լաբ-1 ժամ 

6.   7-րդ՝աշնանային 7.  Եզրափակիչ գնահատումով (առանց ընթացիկ 

գնահատման) 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

   Ձևավորել պատկերացում սննդամթերքին բնորոշ  ֆիզիկական հատկությունների մասին, 

սննդամթերքին ներկայացվող, սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող հիմնական 

պահանջների մասին, սննդամթերքի ֆիզիկական  պահպանակների  մասին, սննդի 

որակավորման ֆիզիկական մեթոդների մասին, սննդի որակի գնահատման համար ոչ 

դեստրուկտիվ ֆիզիկական մեթոդների  կիրառման  մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

 Նկարագրել սննդամթերքին բնորոշ  հիմնական ֆիզիկական հատկությունները: 

 Բացատրել  սննդամթերքի   անվտանգությունն ապահովող հիմնական պահանջները:  

 Նկարագրել և հիմնավորելու սննդամթերքի պահպանման նպատակով տարբեր 

ֆիզիկական գործոնների կիրառման օրինաչափություններն ու 

առանձնահատկությունները: 

 Բացատրել սննդամթերքի ֆիզիկական հատկությունները բնութագրող արժեքների 
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որոշման անհրաժեշտությունը սննդամթերքի որակավորման համար: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 Կիրառելով  սննդամթերքը  բնութագրող տարբեր  ֆիզիկական պարամետրերը 

(խտություն, մածուցիկություն,  օպտիկական, էլեկտրական, ջերմային, սորբցիոն  և այլ), 

կկարողանա գնահատել սննդամթերքի որակը: 

 Բնութագրել   սննդամթերքի ֆիզիկական պահպանակների ազդեցության մեխանիզմները 

և առավելությունները: 

 Վերլուծել  սննդամթերքի ֆիզիկական հատկությունները բնութագրող  արժեքները՝   

որակի գնահատման նպատակով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար, 

 Իրականացնել  իննուրույն հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և 

կլինիկական  ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.     

Ա5. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները: 

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,  

ձևակերպել ու լուծել խնդիրները: 

Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր  մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և 

գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

82. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-3 միավոր 

83. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-7 միավոր: 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 
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1․0608/Բ37 2. Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրական 

տեխնոլոգիաներ 

3. ECTS 

կրեդիտ 3 

4․ 2 ժամ/շաբ․ 5.  դաս.-1 ժամ, գործ.-1 ժամ 

6. 7-րդ՝ աշնանային  7. Եզրափակիչ գնահատումով (առանց ընթացիկ 

գնահատման) 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ալկոհոլային և ոչ 

ալկոհոլային խմիչքների արտադրական տեխնոլոգիաների և օգտագործվող սարքերի 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

84. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Սննդամթերքին բնորոշ ֆիզիկական հատկությունները (զանգված, չափ, ծավալ, խտություն), 

սննդի անվտանգության և որակավորման հարցում դրանց կարևորությունը: 2.Ջուրը որպես 

սննդամթերքի հիմնական բաղադրամաս: Ազատ և կապված ջուր: 3.Ջրի ակտիվություն, որոշման 

մեթոդները: 4.Ջրի ակտիվության իջեցումը  որպես սննդամթերքը փչացումից պահպանելու 

մեթոդների հիմնական սկզբունք: 5.Ջրի ակտիվության արժեքը որպես սննդամթերքի  որակի 

ցուցանիշ: 6.Սննդամթերքի պահպանման ֆիզիկական մեթոդները: 7.Բարձր  և ցածր 

ջերմաստիճանների,  բարձր մթնոլորտային ճնշման, բարձր լարման ելեկտրական դաշտի, 

մագնիսական դաշտի, միկրոալիքների, ուլտրամանուշակագույն, ռենտգենյան ճառագաթման և 

այլ ֆիզիկական գործոնների կիրառումը  սննդի անվտանգության ապահովման և պահպանման 

նպատակով: 8.Ֆիզիկական մեթոդներով սննդամթերքի որակավորման  առավելությունները: 

9.Ոչ դեստրուկտիվ ֆիզիկական մեթոդների  կիրառումը սննդի որակի գնահատման համար:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Arana Ignacio Physical properties of foods. Novel measurement tectique and applications. 2016, CRC 

Press, .420p. 

2.Madgett R.E. «Development in Micriwave Food Processing, Manuscript in the book/ Biotechnology 

and Food Processing»/2000 Ed by Schwartzberg H.G., Rao M.A., Marcell Dekker ICN, New York. 

3.Rahman S. «Food Properties Handbook» /2009 Publishier: CRC Press, ISBN 267 p.  

4.Guttierrez A., Blasko J.,Molto E. Nonedestructive technologies for the Assesment of Physical 

characteristics of foods. 2012 CRC PRESS,  p.386 

5.Anandha Rao M. Rheology of Fluid and Semisolid Foods Principles and Applications. Second Edition, 

2007 Springer Science+Business Media, LLC, 477p. 
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աշխատանքի մասին: 

 Ուսանողին ծանոթացնել ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 

կազմակերպման, տեխնոլոգիական հիմնական փուլերի, ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների 

հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Տիրապետել ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների (սպիրտային և լիկյորա-օղի, 

գարեջուր և ոչ ալկոհոլային խմիչքների, գինի) արտադրական տեխնոլոգիաների 

տեսական հիմունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Կազմակերպել արտադրական պրոցես, կատարելագործել տեխնոլոգիաները եղած 

տեխնիկական  միջոցներով: 

 Վերլուծել արտադրական պրոցեսում ծագող խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները: 

  Աշխատել գործարանների որակի հսկման  լաբորատորիաներում, ինչպես նաև 

փորձագիտական խմբերում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները    

արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն 

ուղղված միջոցառումներ: 

Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների   և հոդվածների ձևով:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  
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 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

85. Ընթացիկ ստուգումներ՝  0-3 միավոր 

86. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-7 միավոր: 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական 

հարցատոմսը բաղկացած է 4 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: 

87. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1 Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների դասակարգումը և բնութագրերը: 

Օգտագործվող չափման միավորները, տերմինները և հասկացությունները: Լուծույթներ և դրանց 

արտահայտման ձևերը: 

Թեմա 2 Հումքի ընտրություն ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար: 

Օժանդակ նյութեր (ջուր, գունանյութ, կոնսերվանտներ, թթվայնության կարգավորիչներ, շաքար, 

շաքար պարունակող նյութեր, շաքարի փոխարինիչներ, օսլա, ածխաջրեր):  

Թեմա 3  Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար բուսական հումքից հյութերի և 

թուրմերի պատրաստում: Հյութի ստացում, պահածոյացում, գունաբացում, պահպահնում: 

Բուսական հումքից նյութերի արդյունահանում: Օշարակի և գունանյութի պատրատում:  

Օշարակի պատրաստման հիմնական օրենքները, բնութագրերը, տեսակաները: 

Թեմա 4  Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության վնասակար միկրոօրգանիզմներ: 

Վնասատու միկրոօրգանիզմներին հայտնաբերման մեթոդներ: Միկրոբիոլոգիական 

վերահսկում: 

Թեմա 5 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների (գազավորված և ոչ գազավորված) արտադրական 

սխեմաներ և տեխնոլոգիական պրոցեսներ: 

Թեմա 6 Ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն: Ջաջայի պատրաստման ժամանակակից 

մեթոդներ: Թթվեցում: Խմորում: Էթանոլի թորում: Սպիրտի սառը մաքրում: 

Թեմա 7 Լիկյորի և օղու արտադրություն:  Արտադրության վնասակար միկրոօրգանիզմներ: 

Արտադրության միկրոբիոլոգիական և սանիտարական վերահսկում: 

Թեմա 8  Փաթեթավորում,  փաթեթավորման նյութեր (թուղթ, ապակի, մետաղ, պլասիկ), 

գազավորում, վակուումացում, պիտակավորում, շտրիխ կոդ և այլ նիշավորումներ: Կնիքներ, 

տեսակները: Պահեստավորում, պահպանման պայմաններ: Արտադրական թափոններ, 

օգտագործումը   որպես երկրորդային հումք:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. P. Fellows, Food Processing Technology, Principles and Practice, Second Edition, CRC press, England, 



235 

 

2000, 575 p. 

2. А.К. Дорош, В.С. Лысенко, Производство спиртных напитков, Киев, Либидь, 1995, с. 271. 

3. Л.А. Оганисянц, М.В. Гернет, Р.А. Зайнулин, Р.В. Кунакова, Технология безалкогольных 

напитков, Санкт-Петербург, ГИОРД, 2015, с. 344. 
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III ԲԱԺԻՆ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 

Քիմիայի ֆակուլտետը մագիստրոսի  կրթական մակարդակում կազմակերպում է 

ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով. 

1. «Նյութագիտություն», 

2. «Սննդի անվտանգություն»: 
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1.«ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

«Նյութագիտություն»  

053101.09.7.                         . 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է   

4. Շնորհվող որակավորումը Քիմիայի մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2022/2023 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգերի (ԵՊՀ գիտական խորհրդի 

2022թ. Մայիսի 26-ի թիվ 9/2 որոշման) համաձայն «Քիմիա», «Ֆիզիկա»  և հարակից 

մասնագիտությունների շրջանակներում բակալավրի որակավորում ստացած դիմորդների 

ընդունելությունն անցկացվում է բանավոր «Ընդհանուր քիմիա»  և «Ընդհանուր ֆիզիկա» համակցված 

քննությամբ:    

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը  նպատակ ունի. 

 Պատրաստել նյութագիտության ժամանակակից գիտատեխնիկական մակարդակին 

համապատասխան գիտելիքներով զինված, տնտեսության և գիտության տարբեր ոլորտներում 

այդ գիտելիքների կիրառման հմտություններով օժտված մասնագետներ։  

 Տալ խորը գիտելիքներ նյութի բնույթի և կառուցվածքի դերի մասին։ 

 Պատրաստել գործնական հմտություններով օժտված գիտատեխնիկական կադրեր՝ 

քիմիական, ռազմարդյունաբերական, համակարգչային տեխնիկայի, կենսաբժշկական 

նյութերի, էներգետիկայի, բնապահպանության և այլ թիրախային բնագավառներում 

աշխատելու համար:  

 Զարգացնել ուսանողների՝ գործնական խնդիրները քննադատաբար դիտարկելու, վերլուծելու, 

գնահատելու, մեկնաբանելու և դրանց արդյունքում լուծումներ, գիտական և 

ճարտարագիտական նախագծեր առաջադրելու, թիմի կազմում աշխատելու և ղեկավարելու 

կարողունակություններ: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի  ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի.  

1. Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում 

նյութագիտության վերաբերյալ գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները։ 

2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները։ 

3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների 

վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման 

նպատակով։ 

5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն 



238 

 

գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար։ 

6. Ներդնել ուսումնառության տարիներին ստացած տեսական գիտելիքներն արտադրության 

գործընթացում։ 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների 

վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն ապահովելու 

համար։ 

3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և 

տալ  որակական ու քանակական  գնահատական։ 

4. Իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և հատկությունների 

ուսումնասիրություն։ 

5. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի 

կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   առանձնահատկությունների հիման 

վրա ընտրել օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը։ 

6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։  

2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

ստանալու համար, կիրառել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ։ 

3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական 

ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում։  

4. Օտար լեզուներով (մասնավորապես անգլերենով) հաղորդակցվել մասնագիտական և 

հարակից ոլորտների մասնագետների հետ։  

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է։ 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է։ 

13. Գնահատման ձևերը 

 առաջադրանքներ,  զեկուցումներ և ռեֆերատներ 

 ստուգարք  

 2  ընթացիկ (գրավոր և բանավոր)  և եզրափակիչ քննություն 

 hետազոտական աշխատանք 

 մագիստրոսական թեզի  պաշտպանություն 
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

«Նյութագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրով ուսանած երիտասարդ մասնագետները 

կարող են աշխատանքի անցնել Հայաստանի Հանրապետության և արտասահմանյան երկրների՝ 

նյութագիտությանն առնչվող ոլորտների գիտական, գիտակրթական և արդյունաբերական 

ձեռնարկություններում:  

ՀՀ-ում հնարավոր աշխատավայրերն են`  

 ԵՊՀ Ֆիզիկայի և Քիմիայի ֆակուլտետները, 

 ՀՀ ԳԱԱ-ի մի շարք ինստիտուտներ և կենտրոններ (քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտը, 

ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը, Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 

գիտատեխնոլոգիական կենտրոնը, Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտը և այլն),  

 PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնը, 

 CANDLE սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը,  

 ՀՀ մի շարք բուհեր (Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը,  Հայ-ռուսական 

(սլավոնական) համալսարանը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը և այլն), 

 Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը,  

 «ՍԻՆՈՓՍԻՍ Արմենիա» ՓԲԸ-ն,  

 Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը,  

 Սոթքի ոսկու հարստացուցիչ գործարանը,  

 Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանը,  

 Ոլորտի նորաստեղծ (հնարավոր) կազմակերպությունները:  

 

Շրջանավարտները կունենան կարիերայի հետևյալ հնարավորությունները՝  

ա) հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`  

 նյութագիտության բնագավառում փորձարարական գիտական հետազոտություններ կատարող 

գիտաշխատող (կրտսեր, ավագ, առաջատար և այլն),  

 նյութերի մոդելավորմամբ տեսական հետազոտություններ կատարող գիտաշխատող (կրտսեր, 

ավագ, առաջատար և այլն),  

 փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող գիտաշխատող, 

վերլուծաբան,  

 նյութագիտության որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր 

իրականացնող ստորաբաժանման կամ խմբի ղեկավար,  

 բ) տնտեսության գիտաարտադրական ձեռնարկություններում`  

 նյութագիտության օգտագործմամբ մետալուրգիական պրոցեսներում՝ որպես տեխնոլոգ և 

արտադրական պրոցեսի կազմակերպիչ, ղեկավար, ինչպես նաև արտադրանքի որակը հսկող 

մասնագետ,  

 նյութագիտության տարբեր կիրառությունների (օպտոէլեկտրոնային սարքաշինություն, 

էներգետիկա, բժշկություն, մեքենաշինական արդյունաբերություն և այլն) վերաբերյալ 

խորհրդատու մասնագետ,  

 նյութի որակը և պիտանիությունը գնահատող մասնագետ,  

գ) մասնագետների պատրաստման բնագավառում՝  

 լաբորանտ, ավագ լաբորանտ, դասախոս, ասիստենտ,  

 ավագ դպրոցներում` մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Քիմիայի և Ֆիզիկայի 

ֆակուլտետների ամբիոնների ասպիրանտուրայում, ինչպես նաև արտասահմանյան բուհերում: 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության ընթացքում ուսանողների տրամադրության տակ է ֆակուլտետի բոլոր 
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ամբիոնների համակարգչային և տեխնիկական բազան: Ուսանողներն օգտվում են նաև ՀՀ ԳԱԱ 

քիմիական և ֆիզիկական ինստիտուտների տեխնիկական հնարավորություններից։ 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Ներկայացվող մագիստրոսական ծրագիրը կազմելու համար նախօրոք մանրակրկիտ 

ուսումնասիրվել են բազմամյա փորձ ունեցող  GeoriaTech Mat. Sci. and Eng. Program, Purdue Mat . Sci. 

Eng Program, Materials Sci. University of Notre Dame  և  մի շարք այլ համալսարանների 

մագիստրոսական ծրագրերը: Հիմք ընդունելով վերը նշված ծրագրերի հիմնական դրույթները, 

կազմվել է սույն մագիստրոսական ծրագիրը, որը նախատեսում է պատրաստել խորը գիտելիքներով 

բարձրորակ մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել տարբեր ուսումնագիտական և 

արտադրական կազմակերպություններում: 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

«Նյութագիտության» կրթական ծրագիրը կոչված է ներկայացնել ու մեծ արագությամբ զարգացող 

և ընդգրկման ծավալները շեշտակիորեն ընդլայնող ժամանակակից միջոլորտային բնագավառներից 

մեկը, որն անպայմանորեն դառնալու է ժամանակակից տեխնոլոգիական հասարակության 

ձեռքբերումների կարևորագույն հենասյունը: Գիտելիքների այն ամբողջությունը, որն ստեղծվել է այս 

բնագավառում, հաջողությամբ ծառայեցվում է ինչպես նոր հիմնարար գիտելիքի ստեղծման, այնպես 

էլ մարդկային հասարակության օրեցօր աճող պահանջների բավարարման համար: 

Նյութագիտությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն պահանջված հատկություններով նյութերի 

ստացման նոր տեխնոլոգիաներ մշակել, այլ նաև բացահայտում է ժամանակակից 

օպտոէլեկտրոնային սարքաշինության, էներգետիկայի, մետալուրգիայի, բնապահպանության 

զարգացման լավագույն ուղիները: Բնականաբար, այս գիտելիքը կրողները առաջիկայում դառնալու 

են ամենատարբեր ոլորտների բարձր պահանջվածության մասնագետներ: 

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին ներկայացվող 

պահանջներ 

 
4. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  
 Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտությունների լիարժեք 

տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի կոնցեպտուալ 

հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, դասավանդման գործընթացում 

նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,  

 դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական ծրագրի 

կազմելու հմտություն, 

 ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական 

հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,  

 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և ըստ 

ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի դրանք իրականացնելու 

պատասխանատվություն:  

 

Հետազոտական  
 Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու 

հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային գիտաժողովներում զեկույցներ, 

դրամաշնորհներ),  

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ 

ինֆորմացիայի հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և 

արդիականության կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում ուսումնական 

պրոցեսում, ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական աշխատանքներում, 
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 քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ, 

մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ատենախոսական 

աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:   

 

Հաղորդակցման  
 լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն, 

 հայերենի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,  

 առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի B2 մակարդակին 

համապատասխան),  

 թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, ծրագրեր, 

մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր իրավիճակներում 

համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն: 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  
 հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,  

 հիմնական համակարգչային հմտություններ (Word, Excel, Power point), 

 ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, Scopus և այլն) 

օգտվելու հմտություն, 

 մասնագիտացման անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման հմտություններ։ 

 ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր 

գիտելիքներ ստեղծելու համար:  

 

Այլ կարողություններ  
 Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման ձգտող, 

ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,  

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն,  

 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 

5. Մասնագիտական կարողություններ 
  Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության մասնագիտական 

վերլուծության և գնահատման կարողություն,  

 հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու 

կարողություն,  

 մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու 

կարողություն,  

 քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական 

վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,  

 քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային խմբեր 

առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական 

գործունեություն ծավալելու կարողություն,  

 քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան 

կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն իրականացնելու 

հմտություն,  

 հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցային 

հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,  

 մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և 

անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի իրադարձություններ 

կառավարելու կարողություն,  

 մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, 

շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,  

 սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը (կոնտենտը) կառավարելու և 

ապահովելու կարողություն, 

 մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն, 
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ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք բերած 

ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,  

 լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու դրանց 

մասին ուսանողներին իրազեկում:  

 

6. Ընդհանուր պահանջներ  
Գիտական աստիճան  

 գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ 

կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային փորձ, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն։  

 
Մանկավարժական փորձ  

 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին հատկացված 

դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ առնվազն 3 տարվա 

պասիվ պրակտիկ գործունեություն, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների:  

 

Այլ պահանջներ  
 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 

4.0 (գործող դասախոսների համար)։ 
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«ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից 

մասնագիտությունների ոլորտներում նյութագիտության 

վերաբերյալ գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները։ 

Բ1 Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Ա2 Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և 

հետազոտության ու վերլուծության արդի եղանակները։ 

 

Բ2 Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Ա3 Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել 

հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և 

քանակական եղանակները։ 

Բ3 Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական։ 

Ա4 Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ 

ընտրել և կատարելագործել այդ մեթոդները տրված 

գիտահետազոտական  խնդիրների լուծման նպատակով։ 

Բ4 Իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և 

հատկությունների ուսումնասիրություն։ 

Ա5 Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական 

հիմունքների կիրառման ունակություն գիտահետազոտական և 

արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար։ 

Բ5 Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, 

ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   

առանձնահատկությունների հիման վրա ընտրել օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը։ 

Ա6 Ներդնել ուսումնառության տարիներին ստացած տեսական 

գիտելիքներն արտադրության գործընթացում։ 

Բ6 Իրականացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, ի մի բերել  

միջոլորտային հետազոտությունների  արդյունքները։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, 

ղեկավարել արտադրական գործընթացներ, պահպանել 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3 Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական 

(միջդիսցիպլինար) թիմում։ 

Գ2 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից՝ 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար, կիրառել 

համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ։ 

Գ4 Օտար լեզուներով (մասնավորապես անգլերենով) հաղորդակցվել 

մասնագիտական և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ։ 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 

 

Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 

 

Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ                     

Մասնագիտական հաղորդակցություն օտար 

լեզվով(Անգլերեն)-1 
1602/Մ01 +      

 
+      

 
   + 

 

Մասնագիտական հաղորդակցություն օտար 

լեզվով(Անգլերեն)-1 
1602/Մ02 +      

 
+     + 

 
   + 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում-3 
0503/Մ23 +      

 
+      

 
 +  + 

 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ  0603/Մ31  + +     + +       +    

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ                     

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները - 

Նյութի թերմոդինամիկա 
0604/Մ29  +     

 
  +    

 
 +   

 

Մաթեմատիկան նյութագետի համար 0405/Մ30 +        +   +     +   

Նյութագիտություն և ճարտարագիտություն-1 0608/Մ39     +      +    + +    

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ                     

Պարտադիր                     

Նյութերի մեխանիկա 0608/Մ40     +    +       +    

Ֆազային անցումներ   0608/Մ41  +        +     +     

"ՀԲ" Հետազոտության ժամանակակից 

մեթոդները նյութագիտության մեջ-1  
0608/Մ42   +   +  

 
 +   +  

 
 +   

 

"ՀԲ" Մոդելավորումը նյութագիտության մեջ 0608/Մ43   +  +    +   +    +    

Նյութագիտություն և ճարտարագիտություն-2 0405/Մ31     +      +    + +    
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Հետազոտության ժամանակակից մեթոդները 

նյութագիտության մեջ-2  
0604/Մ32     + +  

 
  + +   

 
 +   

 

Կամընտրական 9/3                     

Ապակենման և ամորֆ նյութեր 0608/Մ44  +        +       +   

Մետաղներ և մետաղական նյութեր 0608/Մ45  +        +      +    

Պոլիմերների կառուցվածք 0603/Մ24 +   +        +     +   

Մակերևույթներ և բաժանման սահմաններ 0604/Մ30  +        +      + +   

Կիսահաղորդչային նյութագիտություն 0405/Մ32   +       +     +     

Մագնիսական և գերհաղորդիչ նյութեր 0608/Մ46  +        +      +    

Կամընտրական 12/2                     

«ՀԲ» Կերամիկական նյութեր 0608/Մ47   + +       +    + +    

«ՀԲ» Նորագույն կոմպոզիտային նյութեր 0608/Մ48   + +      +   +  +  +   

«ՀԲ» Պոլիմերների սինթեզ, բնութագրեր և 

մշակում 
0603/Մ25   +  

 
+ 

 
 +   

 
+ 

 
+ +   

 

«ՀԲ» Կենսաբժշկական նյութեր 0603/Մ26    +  +     +  +  +  +   

«ՀԲ» Բարակ թաղանթների ստացման և 

հետազոտման տեխնոլոգիաներ 
0405/Մ33   + + 

 
 

 
 +   

 
 

 
+ +   

 

«ՀԲ» Ատոմիստական սիմուլյացիաներ 0503/Մ24   +  +     +     +  +   

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                      

Գիտական սեմինար 0603/Մ00                    

Մասնագիտական պրակտիկա                     

Մագիստրոսական թեզ                     



«ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 

Պարտադիր դասընթացներ 
 

1. 1602/Մ01 2. Մասնագիտական հաղորդակցություն 

օտար լեզվով(Անգլերեն)-1  

3. ECTS  3 կրեդիտ 

4. 2ժամ/ շաբ. 5. գործ. – 2 ժամ 

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ 7.  Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 կիրառել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումներ 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ նկարագրել  դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 
 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 
 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և 

ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, 

բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով 

շարադրանքը, 

  վերլուծել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով, 

 դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները 

պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության 

համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

 



 

 

 

 
 
 

247 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում 

նյութագիտության գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների 

վերլուծության որակական և քանակական եղանակները: 

Գ4. Օտար լեզուներով (մասնավորապես անգլերենով) հաղորդակցվել մասնագիտական 

և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ։ 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2.անհատական և խմբային աշխատանք, 

3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

4.ինքնուրույն աշխատանք, 

5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է թեստավորման 

միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունները: 

2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը 

օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, 

ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, 

վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ 

 D. Philips, “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”, Longman, 2007. 

 B. Rogers, “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007. 

 Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space 

Independent Publishing Platform, 2014. 

 ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012.  

 Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014. 

 Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016. 
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 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,  

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և 

ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և 

մարտավարությունը, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխան (B2-C1), 

2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և 

պահանջները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված 

համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան 

4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և 

բանավոր խոսքով   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները  

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում 

նյութագիտության գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների 

վերլուծության որակական և քանակական եղանակները: 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները։ 

Գ4. Օտար լեզուներով (մասնավորապես անգլերենով) հաղորդակցվել մասնագիտական 

և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ։  

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

 օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները, 

 լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման 

հիմանական սկզբունքները, 

 լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

 միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:  

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 
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 D. Philips, “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”, Longman, 2007. 

 B. Rogers, “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007. 

 Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space 

Independent Publishing Platform, 2014. 

 ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012.  

 Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014. 

     Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016. 

  

1. 0503/Մ23 

 

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում-3 

3. ECTS կրեդիտ 3 

4.     2 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 2 ժամ 

  6.  1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

  ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած 

հնարավորությունները մասնագիտական հետազոտություններում:  

 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` նյութագիտության խնդիրների լուծման 

և տվյալների ձեռքբերման համար:  

 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 կիրառել Python ծրագրավորման լեզուն 
 օգտագործել ֆիզիկային առնչվող խնդրիները լուծելու հայտնի թվային 

ալգորիթմները։ 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Օգտագործել Python ծրագրավորման լեզուն ֆիզիկային առնչվող խնդիրները 

մոդելավորելու համար։   

 Լուծել ֆիզիկայում հայտնի հավասարումները թվային մեթոդներով։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում 

նյութագիտության գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները: 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների 

վերլուծության որակական և քանակական եղանակները: 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

Գ4. Օտար լեզուներով (մասնավորապես անգլերենով) հաղորդակցվել մասնագիտական 

և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ։ 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, վարում է 

գործնական պարապմունքներ։ 
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2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն և ակտիվորեն 

մասնակցում թեմայի շրջանակում քննարկումներին, գործնական պարապմունքների 

ընթացքում օգտագործում են ստացած գիտելիքները հանձնարարված խնդիրները 

լուծելու համար՝ օգտագործելով համապատասխան ծրագրային փաթեթներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով։ Ստուգարքը իրականացվում է համակարգչի 

կիրառմամբ:  

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Linux օպերացիոն համակարգ 

2. Python լեզվի հիմունքները 

3. Օբյեկտ-օրիենտացված ծրագրավորումը Python-ում 

4. Գծային հանրահաշվի մեթոդները Python-ում 

5. Թվային ինտեգրում և դիֆերենցում 

6. Պարզ դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում 

7. Մոնտե-Կառլոյի մեթոդներ 

8. Մասնակի ածանցյալով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային 

մեթոդներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Eric Ayars, Computational Physics with Python, California State University, Chico, 

2013 

2. Anthony Scopatz and Kathryn D. Huff, Effective Computation in Physics, O’Reilly 

Media, USA, 2015 

3. Rubin H. Landau, Manuel J. Páez, Cristian C. Bordeianu, Computational Physics, 
WILEY-VCH VerlagGmbH&Co.KGaA, Boschstr. 12, 69469Weinheim, Germany, 2015 

 

 

1. 0603/Մ38 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3․ ECTS կրեդիտ 3 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. -1 ժամ,  գործ. – 1 ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.  Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 ուսանողներին մոտ ձևավորել պատկերացումներ հետազոտական աշխատանքի 

իրականացման վերաբերյալ,  

 ծանոթացնել ժամանակակից հետազոտման պլանավորման եղանակներին, 

 ծանոթացնել ներկայումս օգտագործվող նյութագիտության հետազոտական 

աշխատանքի մեթոդներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնել հետազոտական աշխատանք իրականացնելու կանոնակարգը, 

  ճանաչել կիրառվող մեթոդները,   

 բացատրել  պլանավորման էությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը, 

 գործնականում իրականացնել հետազոտական աշխատանքի ճիշտ 

պլանավորում, 

 գործնականում իրականացնել  հետազոտման մեթոդի ճիշտ ընտրություն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
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 աշխատել հետազոտական խմբում, 

 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում:  

 վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները։ 

Ա3 Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների 

վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Բ2.  Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.  Դասախոսություներ դիդակտիկ նյութերի կիրառմամբ (համակարգիչ, աղյուսակներ և 

այլն) 

2.  գործնական աշխատանք  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ներածություն։ Հետազոտման նպատակի օբյեկտի ընտրություն: Հետազոտման 

ժամանակակից մեթոդները: Հետազոտման պլանավորում: Գրականության 

ուսումնասիրման եղանակներ և շտեմարանները: Ուսումնասիրության 

հաջորդականություն և ռացիոնալ եղանակների ընտրություն: Ստացված արդյունքների 

քննարկում և վերլուծություն: Գիտական աշխատանքի ձևակերպում. Հոդված, թեզիս 

կամ թեզ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. 

№6.С.755-757. 

2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23  

3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf 

4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html  

 

«Մասնագիտական դասընթացներ» 

 

1. 0604/Մ26 

 

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները՝  

«Նյութի թերմոդինամիկա» 

3. ECTS կրեդիտ 3 

4.     2 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ  

  6.   1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ թերմոդինամիկայի սկզբունքների 

վերաբերյալ` համադրելով թերմոդինամիակական պարամետրերի դասական և 

վիճակագրական   մեկնաբանությունները։    

 Տրամադրել ամբողջական անհրաժեշտ գործիքակազմ նյութի թերմոդինամիկային 

վերաբերող որակական և քանակական խնդիրների լուծման համար։ 

 Խթանել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք և ինքնակրթությունը՝ 

ծանոթացնելով նյութերի թերմոդինամիկայի վերջին զարգացումներին։  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 Ներկայացնել դասական և վիճակագրական թերմոդինամիկայի 

հասկացությունների կիրառությունը՝ ընդգծելով դրանց կարևորությունը 

նյութագիտության բնագավառում։ 

 Կանխորոշել դարձելի և ոչ դարձելի պրոցեսները, վերլուծել միակոմպոնենտ և 

բազմակոմպոնենտ համակարգերում ֆազային անցումները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Լուծել նյութերի թերմոդինամիկային վերաբերվող գործնական խնդիրները։ 

 Վերլուծել միակոմպոնենտ և բազմակոմպոնենտ համակարգերը, կանխորոշել 

հավասարակշռության պայմանները։  

 Նշել տեսության մեջ առկա սահմանափակումները և կիրառել անհրաժեշտ 

մոտավորությունները նյութերի թերմոդինամիկայի գործնական խնդիրների 

լուծման մեջ։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

 Կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում։ 

 Հետևություններ անել մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ։ 

  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները։ 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ, 

2. քննարկումներ, 

3. սեմինարներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր 
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աշխատանքի ներկայացման հիման վրա: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Ընդհանուր սկզբունքներ (հավասարակշռության թերմոդինամիկական վիճակը և 

պայմանները, թերմոդինամիկական էքստենսիվ և ինտենսիվ փոփոխականներ, ներքին 

էներգիա, պրոցեսներ հաստատուն ծավալում և հաստատուն ճնշման պայմաններում, 

էնթալպիա, ջերմունակության տեսական հաշվարկ և էմպիրիկ ներկայացում, դարձելի 

պրոցեսներ, ջերմություն և աշխատանք, էնտրոպիա և անդարձելիության քանակական 

ներկայացում): 2. Ջերմային շարժիչներ, թերմոդինամիկական ջերմաստիճանի 

սանդղակ, էնտրոպիայի վիճակագրական մեկնաբանություն (ատոմական մակարդակով 

անկարգավորվածություն, միկրոկանոնիկ մոտեցում, Բոլցմանի հավասարում, 

ջերմության հոսք և էնտրոպիայի աճ): 3. Ֆունդամենտալ հավասարումների միջև կապը 

(Էնթալպիա, Հելմհոլցի էներգիա, Գիբսի էներգիա, Մաքսվելի հարաբերակցություն և 

դրա կիրառման օրինակներ): 4. Էնտրոպիայի կախվածությունը ջերմաստիճանից և 

թերմոդինամիկայի երրորդ օրենք: 5. Միակոմպոնենտ համակարգում ֆազային 

հավասարակշռություն (Գիբսի էներգիայի կախվածությունը ճնշումից և 

ջերմաստիճանից, պինդ-պինդ հավասարակշռություն): 6. Երկկոմպոնենտ 

համակարգերի ֆազային դիագրամներ, ֆազային տրանսֆորմացիաների 

թերմոդինամիկա (ֆազային տրանսֆորմացիաներ բաղադրության փոփոխությամբ և 

առանց փոփոխության, մակերևութային էներգիա, ֆազային տրանսֆորմացիայի 

Լանդաուի տեսություն). 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Gaskell, David R., and David E. Laughlin. Introduction to the Thermodynamics of Materials. 

CRC Press, 2017. 

2. Callen, Herbert B. Thermodynamics & an Intro. to Thermostatistics. John Wiley & Sons, 

2006. 
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3. Մաթեմատիկան նյութագետի համար 3. ECTS կրեդիտ 6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 2 ժամ  

  6.  1-ին՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողներին փոխանցել մաթեմատիկական անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ դրանք 

նյութերի մաթեմատիկական մոդելավորման ժամանակակից մոտեցումներում 

կիրառելու համար։ 

 Ծանոթացնել նյութերի մաթեմատիկական մոդելավորման վերջին 

զարգացումներին՝ ինքնուրույն աշխատանքի և ինքնակրթության խթանման 

նպատակով 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Կիրառել գծային հանրահաշվի և վեկտորային անալիզի սկզբունքները 

նյութագիտության բնագավառում։  
 Կիրառել տրված համակարգերի համար Ֆուրյե վերլուծության և Ֆուրյե 

ձևափոխությունները։ 
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 Կիրառել թենզորային անալիզը, հատուկ ֆունկցիաները և մասնակի 

դիֆերենցիալ հավասարումները մոդելավորման մեջ՝ ընդգրկելով տրված 

նյութերի հարթության, գլանի և գնդի ստացիոնար վիճակի ջերմաստիճանի 

որոշումը։  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Լուծել նյութագիտության վերաբերյալ գործնական խնդիրներ։  

 Վերլուծել նյութագիտական յուրահատուկ համակարգերի մաթեմատիկական 

մոդելները կոմպլեքս թվերի, գծային հանրահաշվի սկզբունքների, մասնակի 

դիֆերենցիալների և վեկտորային անալիզի կիրառմամբ։ 

 Պարզաբանել Ֆուրյե ձևափոխությունը և կոնվոլյուցիան(convolution)։ Կիրառել 

դրանք դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեջ՝ ընգրկելով 

նյութագիտական մոդելները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 Կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում։ 

 Հետևություններ անել մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ։  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում 

նյութագիտության գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները։  

Բ2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Բ5. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, 

ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   

առանձնահատկությունների հիման վրա ընտրել օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը։ 

Գ3.  Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական 

(միջդիսցիպլինար) թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ, 

2. քննարկումներ, 

3.սեմինարներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 

1 միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն 

աշխատանքի համար՝ 3 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Կոմպլեքս թվեր (Կոմպլեքս թվի իրական և կեղծ մասեր, Կոմպլեքս հարթություն, 

Կոմպլեքս հանրահաշիվ, Կոմպլեքս անվերջության և էներգիայի հզորության շարքեր,  

Էյլերի բանաձև): 2. Գծային հանրահաշիվ (Մատրիցաներ, Դետերմինանտ, Կրամերի 
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կանոն, Մատրիցաների հետ գործողություններ, Վեկտրոներ, Սեփական արժեք և 

սեփական վեկտոր, Հորիզոնական մատրիցաներ): 3. Մասնակի դիֆերենցում (Լրիվ 

դիֆերենցիալ, Շղթայական կանոն կամ ֆունկցիայից ֆունկցիայի դիֆերենցում, 

Սահմանափակումներով մաքսիմումի և մինիմումի խնդիրեր, Լագրանժի 

բազմապատկիչներ, Փոփոխականի փոփոխություն): 4. Բազմակի ինտեգրալներ 

(Կրկնակի և եռակի ինտեգրալներ, Փոփոխականի փոփոխությունը ինտեգրալում, 

Յակոբի մատրիցա, Մակերևութային իտեգրալ): 5. Վեկտորային անալիզ (Վեկտորային 

բազմապատկման կիրառություն, Եռյակ արդյունք, Ածանցյալ ըստ ուղղության, 

Գրադիենտ, Դիվերգենսիա և դիվերգենսիայի թեորեմ, Քըրլի և Ստոքսի թեորեմ): 6. 

Ֆուրյե շարքեր և ձևափոխություններ (Պարզ հարմոնիկ շարժում և ալիքային շարժում, 

Պարբերական ֆունկցիաներ, Ֆուրյե շարքերի կիրառումը, Ֆուրյե գործակիցներ, 

Դիրիխլեի պայմաններ, Ֆուրյե ձևափոխություններ): 7. Թենզորային անալիզ 

(Կարտեզյան թենզորներ, Թենզորային նշագրումներ և գործողություններ, Կրոնեկեր 

դելտա և Լեվի-Չիվիտայի սիմվոլ, պսևդովեկտորներ և պսևդոթենզորներ, Թեք-գծային 

կոորդինատներ, Ոչ-Կարտեզյան թենզորներ): 8. Հատուկ ֆունկցիաներ (Գամմա 

ֆունկցիայի սահմանում, ռեկուրսային հարաբերակցություն, Բետա ֆունկցիա, Սխալի 

ֆունկցիա): 9. Մասնակի դիֆերենցիալ հավասարումներ (Լապլասի հավասարում, 

Ստատիկ վիճակի ջերմաստիճանը ուղղանկյուն ափսեում, Դիֆուզիայի կամ ջերմության 

հոսքի հավասարում, Շրյոդինգերի հավասարում, Ալիքային հավասարում, Ստատիկ 

վիճակի ջերմաստիճանը գլանում, Ստատիկ վիճակի ջերմաստիճանը գնդում, Պուասոնի 

հավասարում). 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Boas, Mary L. Mathematical methods in the physical sciences. John Wiley & Sons, 2006. 

 

1.0608/Մ39   

  

2. Նյութագիտություն և ճարտարագիտություն-1 3. ECTS կրեդիտ 9  

4.      6 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 4 ժամ, լաբ. - 2 ժամ 

  6.          1-ին՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

• Ներկայացնել նյութագիտության և ճարտարագիտության հիմնարար սկզբունքները 

և պինդ նյութերում բյուրեղական կառուցվածքի և կապման հիմնական 

հասկացությունները։ 

• Ընտրված նյութերում առկա արատների, դիֆուզիայի, մեխանիկական 

հատկությունների, ֆազային դիագրամների, ֆազային անցումների, սինթեզի և 

վերամշակման ակնարկ:  

• Ընտրված նյութերի սինթեզի և վերամշակման լաբորատոր աշխատանքների 

իրականացում  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
• Պարզաբանել տարբեր նյութերում կապման և կառուցվածքի հիմնական 

սկզբունքները։ 

• Բացատրել տարբեր նյութերում կառուցվածքի և հատկությունների միջև կապը։ 

• Ներկայացնել տարբեր միացությունների սինթեզի դասական եղանակները։  

• Օգտագործել նյութերի յուրաքանչյուր դասի վերամշակման հիմնական 

սկզբունքները։ 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
 Ճանաչել սինթեզի և վերամշակման պարամետրերի փոփոխության ազդեցությունը  

 Իրականացնել պարզ հաշվարկներ՝ նյութի հատկությունների և բնութագրերի 

ներկայացման համար 

 Կիրառել բնութագրիչների որոշման մեթոդներ, վերլուծել ստացված տվյալները:  

 Օգտագործել լաբորատոր տվյալների տեխնիկական հաշվետվության 

ձևակերպման և բանավոր զեկույցի ձևով ներկայացման հմտությունները:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման 

համար։ 

Բ4. Իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և 

հատկությունների ուսումնասիրություն։ 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ և լաբորատոր աշխատանքներ, 

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 1 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Կապումը պինդ նյութերում. ատոմային կառուցվածքը և կապման ուժերը պինդ 

նյութերում, առաջնային միջատոմային կապերը (իոնական, կովալենտ և մետաղական 

կապեր), կապման էներգիաներ, վան դեր Վաալսյան կապում և մոլեկուլային պինդ 

նյութեր, պոլիմերային շղթաների կառուցվածքը, պոլիմերային շղթայում ներքին 

պտույտ, կոնֆորմացիա և կոնֆիգուրացիա:  

2. Բյուրեղական պինդ նյութերի կառուցվածքը. տարրական բջիջ, մետաղական բյուրեղի 

կառուցվածք, բյուրեղական համակարգեր, բյուրեղաչափական ուղղություններ,  

բյուրեղաչափական հարթություն, փաթեթավորված բյուրեղական կառուցվածքներ, 

հակադարձ ցանցեր, պոլիմորֆիզմ և ալոտրոպիա, միաբյուրեղներ, բազմաբյուրեղ 

միացություններ, անիզոտրոպիա, ոչ բյուրեղական պինդ նյութեր, X-ճառագայթային 

դիֆրակցիա. բյուրեղական կառուցվածքի որոշում, կառուցվածքային էֆեկտներ, 

բյուրեղական պոլիմերների կառուցվածքը, հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքները 

պոլիմերներում:  

3. Արատները բյուրեղական նյութերում և դիֆուզիա. արատների տեսակները։ 

դատարկություններ և միջկառուցվածքային տարածություններ, պինդ նյութերում եղած 

խառնուրդներ, դիսլոկացիա և մակերևութային արատներ, դիֆուզիայի մեխանիզմներ, 
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ստացիոնար և ոչ ստացիոնար դիֆուզիա, ամորֆ պինդ նյութեր։  

4. Նյութերի մեխանիկական հատկությունների ներածություն. ժամանակավոր և 

մշտական դեֆորմացիա,  ճնշում-լարվածություն վարք, առաձգական հատկություններ, 

դեֆորմացիաներ, կարծրություն։ 

5.Դիսլոկացիա և ուժեղացում. դիսլոկացիա և մշտական դեֆորմացիա, սահող 

համակարգեր, միավորման դեֆորմացիաներ, կառուցվածքի չափսի վերականգնման 

հաշվին ուժեղացում և պինդ լուծույթներ, կարծրացում, վերաբյուրեղացում և 

կառուցվածքի աճ, ճաքեր (կոտրվածք). ճկուն և փխրուն ճաքեր, ճաքերի մեխանիկա, 

ճաքերի նկատմամբ կայունություն, Մաշվածություն, պարբերական (ցիկլիկ) ճնշումներ, 

չաքերի առաջացում և տարածում, դանդաղ դեֆորմացիա. ճնշման և ջերմաստիճանի 

ազդեցությունը  

6. Ֆազային դիագրամների և ֆազային անցումների ներածություն. Ֆազեր, Ֆազային 

հավասարակշռություն և միկրոկառուցվածքներ, Երկկոմպոնենտ համակագերի 

ֆազային դիագրամների օրինակներ, Ֆազային անցումների կինետիկա, Մետաստաբիլ 

և հավասարակշռական վիճակներ, Միկրոկառուցվածքային հատկություններ 

7. Նյութերի սինթեզի և վերամշակման ներածություն. Օքսիդների կարբոջերմային և 

մետաղաջերմային վերականգնում, Էլեկտրոլիտիկ մեթոդները լուծույթներում և հալված 

աղերում, Պոլիմերների սինթեզի մեթոդներ, Վերամշակում (ջերմային մշակում, ձուլում, 

ամրացում), Պոլիմերների մշակում (ջերմային ձևավորում (thermoforming), եռակալում 

(sintering), էքստրռւզիա (extrusion), ծեփակերտում (molding) և տպագրում(printing)):  

 

Լաբորատոր աշխատանքը հիմնականում ընդգրկելու է սինթեզի և վերամշակման 

մեթոդները: Մետաղների, կերամիկայի և պոլիմերների սինթեզի երեք լաբորատոր 

աշխատանք է իրականացվելու:  

 

 Ընտրված նյութերի պատրաստում և վերամշակում  

 X-ճառագայթային դիֆրակցիայի և տատանողական սպեկտրոսկոպիայի 

կիրառում նյութի բյուրեղականության ուսումնասիրման համար 

 Փոշու մասնիկի չափսի, կառուցվածքային միավորի չափսի, մոլեկուլային 

զանգվածի և խտության որոշում  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 “Materials Science and Engineering, An Introduction,” 9th ed., W.D. Callister, Jr. and 

David G. Rethwisch (John Wiley & Sons, Inc., 2013); or other editions 

 Van Aken and Hosford, “Reporting Results, A Practical Guide for Engineers and 

Scientists”, 1st edition, (Cambridge University Press, 2008). 

 Bradley D. Fahlman. Materials chemistry, 2nd Edit., Springer, 2011, p.749. 

 Vladimir Novikov, Conncise Dictionary of Materials Science, CRD Press, 2003, p.275. 

 

«Մասնագիտացման դասընթացներ» 

Պարտադիր 

 

1.  0608/Մ40 

  

2. Նյութերի մեխանիկա  3. ECTS կրեդիտ 3  

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ 

  6.   2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  
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• Ծանոթացնել կառուցվածքային նյութերի բեռնման և դրա հետևանքով նյութերի 

արձագանքի մասին  

• Իրականացնել նյութերում ճնշում-լարվածություն (SS կորեր) հարաբերության և 

SS կորի փոփոխությունը նյութի տեսակից կախված ուսումնասիրություններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
• Հաշվարկել և տալ նյութի տեսակը և դրա ձևը (ստատիկ և դինամիկ) բեռնման 

ենթարկվող դետալի նախագծման համար։ 

• Հաշվարկել բեռնման ժամանակ նյութի խզման կետի և անվտանգության 

տիրույթը։  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
• Ընտրել երկրաչափական ձևի և/կամ նյութի մորֆոլոգիայի միջոցով 

շահագործման թույլատրելի բեռնավորման սահմանը։ 

• Գնահատել նյութի հոգնածությունն և թույլատրելի սահմանները, ինչպես նաև 

կյանքի տևողությունը ։ 

• Ներկայացնել նյութի սորունություն և դրա հետևանքով առաջացող 

փոփոխություններն և կիրառել նյութի ուսումնասիրության եղանակները դրանց 

գնահատելու համար։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
• Կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում։ 

• Հետևություններ անել մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման 

համար: 

Բ2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Ճնշում և լարվածություն, Նորմալ և սահքի ճնշումներ, Նորմալ և սահքի 

լարվածություններ, Ճնշում-լարվածություն հարաբերություններ, Մոդուլներ: 

2. Հեծանի (առաձգականության) տեսություն.  Հեծանի վրա ներքին ճնշումներ (սահքի 

և մոմենտի դիագրամներ), Հեծանի վրա ճնշումներ (նորմալ և սահքի), թույլատրելի 

ճնշումներ, Անդրադարձումներ հեծանից: 

3. Մեխանիկական հատկություններ, Ճաքերի տեսություն. Ճաքերի նկատմամբ 
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կոշտություն, փափուկ և փխրուն ճաքեր, ենթակրիտիկական ճաքերի աճ և 

հոգնածություն, Ճնշման կոնցենտրացիա և հոգնածության նկատմամբ կայունություն, 

Մաշակայունություն  

4. Հոգնածություն և սորունություն. Ցիկլիկ ճնշումներ, S-N կորեր, Հոգնածության վրա 

ազդող գործոններ, Սորունության տեսակներ, Սորունության վրա ճնշման և 

ջերմաստիճանի ազդեցություն:  

Լաբորատոր աշխատանքներ. 

Ճնշում-լարվածություն կորերը պոլիմերներում, էլաստոմերներում, կերամիկաներում, 

մետաղներում, Յունգի մոդուլներ: 

Ժամանակավոր և մշտական դեֆորմացիաներ, համեմատական սահման, ելքի կետ, 

կոշտություն և դիմադրություն: 

Բեռնում – ապաբեռնում հիստերիզիս և էներգիայի դիսիպացիա: 

S-N կորեր, ճնշման ազդեցությամբ հոգնածության թեստավորում: 

E-N կորեր, լարվածության ազդեցությամբ հոգնածության թեստավորում: 

Եռյակ կռման թեստավորում, ճկունության մոդուլներ: 

Ադհեզիոն ուժի չափում, Վերջավոր ադհեզիա. Ժամանակի ազդեցություն, PSA 

հաստության ազդեցություն, մակերևույթի ազդեցություն (պլազմային մշակում, O3-

մաքրում, ՈւՄ-մաքրում և այլն): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W.A. Wall, N. Rajapakse (2012) "Engineering 

Mechanics 1: Statics" 2nd Edition, Springer 

 

1.  0608/Մ41 

  

2. Ֆազային անցումներ 3. ECTS կրեդիտ 3 

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 2 ժամ 

 6.  2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

• Ուսանողներին տալ հիմնական գիտելիք Գիբսի մոլային դիագրամների և 

ինժեներական նյութերում միկրոկառուցվածքի էվոլյուցիայի վերաբերյալ, որը տեղի 

է ունենում վերամշակման կամ օգտագործման պայմաններում։ 

• Նույնականացնել այն շարժիչ ուժերը, որոնք հանգեցնում են միկրոկառուցվածքի 

փոփոխություններին 

• Ընդգծել ֆազային անցումների թերմոդինամիկան և կինետիկան  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
• Ներկայացնել ֆազային անցումների թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հիմնական 

սկզբունքները 

• Նկարագրել վերամշակման պայմանների, կառուցվածքի և հատկությունների միջև 

եղած կապը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Պարզաբանել այն հիմնական գործոնները, որոնք վերամշակման ընթացքում 

ազդում են նյութի միկրոկառուցվածքի վրա 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում։ 

 Հետևություններ անել մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, 

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Միկրոկառուցվածքային կայունություն. Հավասարակշռական ֆազային դիագրամներ 

և ֆազային տրանսֆորմացիաներ, Միկրոկառուցվածքի փոփոխությունների վրա 

ազդող գործոններ, Գիբսի դիագրամի կիրառություն, Տարբեր համակարգերի համար 

(կանոնավոր և անկանոն) Գիբսի դիագրամի կառուցում, Քիմիական ազատ էներգիայի 

շնորհիվ կառուցվածքային անկայունություն: 

2. Քիմիական ազատ էներգիայով պայմանավորված կառուցվածքային 

անկայունություններ. Հոմոգեն և հետերոգեն միջուկացում, սպինոիդային քայքայում, Ոչ 

միատարր լուծված նյութի բաշխման անկայունություններ, Դիֆուզիոն պրոցեսների 

թերմոդինամիկա և դիֆուզիայի հավասարումներ, Դիֆուզիայի ատոմային տեսություն, 

Կոնցենտրացիոն գրադիենտով դիֆուզիա և դիֆուզիա բյուրեղի ոչ կատարելության 

երկայնքով, Դիֆուզիա նանոմասշտաբային բյուրեղական նյութերում, Պնդացում, 

հալույթի պնդացում (coring), ստատիկ վիճակում պնդացում, կառուցվածքային 

գերսառեցում, Աճի և լուծման պրոցեսներ: 

3. Մակերևույթով պայմանավորված միկրոկառուցվածքային անկայություններ. 

Մակերևութային էներգիա, մակերևութային լարվածություն, մակերևութային 

էներգիայի անիզոտրոպիա, Գերկոնդենսացում և Օստվալդյան հասունացում, 

Ռեակցիաներ կառուցվածքային սահմաններին, Մորֆոլոգիական փոփոխություններ և 

ֆազային մորֆոլոգիա:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 Phase Transformations in Metals and Alloys, D. A. Porter and K. E. Easterling, Chapman 

and Hall, 1981.  

 Lectures on the Theory of Phase Transformations, 2nd edition, Edited by Hubert I. 

Aaronson 

 Stability of Microstructure in Metallic Systems, J. W. Martin, R. D. Doherty, and B. 

Cantor, 2nd edition, Cambridge University Press, 1997. 

 Kinetics of Materials, by, Robert W. Balluffi, Samuel M. Allen, W. Craig Carter, Wiley, 

2005, ISBN 13 978-0-471-24689-3.  

 Thermodynamics in Materials Science, by Robert T. DeHoff, McGraw-Hill, 1993, ISBN 0- 
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07-016313-8. 

 

1.  0608/Մ42 

  

2. «ՀԲ» Հետազոտության ժամանակակից մեթոդները 

նյութագիտության մեջ-1  

3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 2 ժամ , լաբ. – 2 ժամ 

6.    2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

 Ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար տեսական գիտելիքներ տարբեր 

բնագավառներում կիրառվող անալիզի ժամանակակից եղանակների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ընտրել անհայտ միացության կառուցվածքի պարզաբանման ճանապարհները, 
 ներկայացել կատարվելիք աշխատանքների միանշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 մաս սպեկտրոսկոպիա, հետազոտության մետաղաչափական մեթոդներ, 

սկանավորող էլեկտրոնային միկրոսկոպիա, կիսաթափանցիկ էլեկտրոնային 

միկրոսկոպիա, ռենտգենաչափական անալիզ, հետազոտության էլեկտրական և 

մագնիսական մեթոդներ, ջերմաֆիզիկական հետազոտություններ, մեխանիկական 

բնութագրերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, հաստատել միացության 

կառուցվածքը,  

 վերլուծել տարբեր ֆունկցիոնալ խմբերի առկայությամբ պայմանավորված 

փոխազդեցությունները անհայտ նյութերի որակական և քանակական 

բաղադրությունը հաստատելու համար, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն: 

 վերլուծել  ծառացած խնդիրներն և գնահատել համապատասխան ռեսուրսները: 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները: 

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման 

համար: 

Բ2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Բ5. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, 

ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   

առանձնահատկությունների հիման վրա ընտրել օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 



 

 

 

 
 
 

262 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. գործնական պարապմունք, 

2. ցուցադրություն, 

3. քննարկում, 

ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ 

4. հանձնարարված գրականության յուրացում, 

5. խմբային աշխատանք, 

6. մասնակցություն քննարկումներին, 

7. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն, բանավոր` 2 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Չափման պրոցեսի ընդհանուր խնդիրները։ Չափման մեթոդներ՝ շեղումների, 

դիֆերենցիալ, զրոյական չափումներ, չափումների մարտավարություններ՝ կոհերենտ և 

պատահական ընտրություն, մուլտիպլեքսավորում, սիստեմատիկ և պատահական 

սխալներ, սխալների աղբյուրներ, խոչընդոտներ, աղմուկներ, չափվող համակարգերի 

բնութագրեր, զգայունություն, հայտնաբերման շեմ, թույլատվելիություն՝ դինամիկ 

դիապազոն, ոչ գծայնություն, բացթողման շերտ, պատահական մեծությունների 

վիճակագրական և սպեկտրալ բնութագրեր, պատահական մեծության բաշխման 

ֆունկցիա: 2. Հետազոտության մետաղաչափական մեթոդներ, սկանավորող 

էլեկտրոնային միկրոսկոպիա, կիսաթափանցիկ էլեկտրոնային միկրոսկոպիա, 

ռենտգենաչափական անալիզ, հետազոտության էլեկտրական և մագնիսական 

մեթոդներ, ջերմաֆիզիկական հետազոտություններ, մեխանիկական բնութագրերի 

ուսումնասիրություն 

Լաբորատոր աշխատանք 

Աշխ. 1: Մետաղաչափական անալիզ և էլեկտրոնային միկրոսկոպիա, կերամիկական և 

մետաղական նյութերի ուսումնասիրություն էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի մեթոդով  

Աշխ. 2: Ռենտգեն ճառագայթների դիֆրակցիոն անալիզ, կերամիկական և 

մետաղական նյութերի ուսումնասիրություն փոշու դիֆրակցիոն մեթոդներով 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. М.Г. Исаенкова, Ю.А. Перлович, В.И. Скрытный, Н.А. Соколов, В.Н. Яльцев, 

Рентгеновская дифрактометрия. М., МИФИ, 2007.  

2. В.А.Лиопо, В.В.Война , Рентгеновская дифрактометрия. Гродно, ГрГУ, 2003.  

3. Э. Л. Дзидзигури , Е.Н. Сидорова, Ультрадисперсные среды: Методы рентгеновской 
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дифрактометрии для исследования наноматериалов. М., МИСиС, 2007  

4. Ullrich Pietsch, Vliclav Holy, Tilo Baumbach., High-resolution X-ray scattering: from 

thin films to lateral nanostructures I. Springer Science+Business Media, New York, 2004.  

5. B.E.Warren. X-ray diffraction. New York 1990. 

6. Р. Сильяерстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл, Спектроскопическая идентификация 

органических соединений, М., БИНОМ,2011.с.546 

7. Л.Г.Шайдаров, “Анализ органических соединений”, Казань, 2013. 

8. Н.А.Анисимова, “Идентификация органических соединений”, 2009 

 

1.   0608/Մ43 2. «ՀԲ» Մոդելավորումը նյութագիտության մեջ 3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 2 ժամ 

6.  2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

● Ծանոթանալ վերջավոր տարրերի մեթոդի հիմունքներին 

● Իրականացնել խնդրի համակարգչային նմանակում COMSOL միջերեսում, ինչը 

հնարավորություն կտա խուսափել փորձարարական հետազոտությունից կամ 

հնարավորինս կրճատել ֆիզիկական նմուշներով փորձերի իրականացումը։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
•     Տարբերակել խնդրի անալիտիկ և թվային լուծման մեթոդները։ 

•     Վերջավոր տարրերի մեթոդով կազմել խնդրի լուծման ալգորիթմը։ 

•     Պարզաբանել թվային լուծման ճշգրտության և սխալանքի մասին։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
•    Ուսումնասիրելով FEM -ը մոդելավորել 1D, 2D, 3D համակարգերը և 

ուսումնասիրել տվյալ խնդրում կոնկրետ պարամետրերի ազդեցությամբ 

նյութի/համակարգի արձագանքը։ 

• Սահմանել խնդրին առնչվող ֆիզիկական պայմանները, նյութերի 

հատկությունները և լուծման ալգորիթմները։ 

• Իրականացնել DOE (design of experiment) հետազոտություն առանց 

ֆիզիկական նմուշների, ինչը հնարավորություն կտա նախագծել և 

օպտիմալացնել համակարգը 

•    Մշակել և որակական վերլուծության ենթարկել ստացված արդյունքները և 

կազմել խնդրի ամփոփում։ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները: 

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների 

պարզաբանման համար: 

Բ2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 
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գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները: 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն, համակարգչային մոդելավորում առավելագույնը 4 

միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն 

աշխատանքի համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը համակարգչային մոդելավորում՝ 8 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1.     FEM հիմունքներ 

·     խնդրի դրվածքը (Problem statement) 

·     Բաղադրիչները (Weak formulation) 

·     Տարածական և սահմանային պայմաններ (Space, and 

boundary conditions) 

·     Մոդելավորման գործիքները ևմեթոդները (Simulation tools 

and techniques (ABAQUS, COMSOL Multiphysics, ANSYS, 

etc.)) 

2.     Երկրաչափություն. չափերը և համաչափությունները COMSOL-ում  

· Չափեր և համաչափություն 

· Միջնորմներ և բուլյան գործողություններ 

· Երկրաչափության ներմուծում և ճշգրտում  

3.     Պարամետրեր և նյութեր (Parameters and Materials) 

ա. Փոփոխականներ և ընտրություն 
բ. Զոնդեր և օպերատորներ 
գ. Ներմուծում և ինտերպոլացիա 
դ. Գործառույթներ և ալիքի ձևեր 
ե. Նյութի կարգավորումներ            

 4.      Ֆիզիկա 

ա. Հավասարումներ 

բ. Սկզբնական արժեքներ 

գ. Դոմենի քանակները 

դ. Սահմանային պայմաններ 
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ե. Ընդլայնված կարգավորումներ և մուլտիֆիզիկա 

5.      Ցանց. Ինչ է ցանցը և ինչու է ցանցը կարևոր 

ա. Ֆիզիկայի կառավարվող ցանց, առավելագույն չափի 

չափանիշ 

բ. Ցանցերի տեսակները 

գ. Ցանցերի մաքրում 

դ. Շարժվող ցանց 

ե. Կոնվերգենցիայի բարելավում 

6.      Ուսումնասիրություն և արդյունքներ 

ա․ Ուսումնասիրության տեսակները 

բ. Օժանդակ, պարամետրային, խմբաքանակի և նյութերի 

մաքրում 

գ. Օպտիմալացում 

դ. Գրառման մշակում 

ե. Տվյալների ներմուծում և համեմատություն 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1.      “Introduction to Numerical Methods for Variational Problems” by Hans Petter 

Langtangen and Kent-Andre Mardal; 2019 

      2.    COMSOL documentation, forums, application library: online 

 

1.  0405/Մ31 

  

2. Նյութագիտություն և ճարտարագիտություն-2 3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ   

  6.          2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ  

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

ուսանողին տալ հիմնարար գիտելիքներ մետաղական, մեկուսիչ, կիսահաղորդչային, 

մագնիսական նյութերի ֆիզիկական հատկությունների և այդ հատկությունները 

նկարագրող հիմնական հասկացությունների, օրենքների և օրինաչափությունների 

վերաբերյալ, որոնք կիրառվում են  ժամանակակից նյութաբանության, 

օպտոէլեկտրոնիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի և այլ բնագավառներում:     

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
 նկարագրել նյութագիտության հիմնական հասկացությունները օրենքները և 

օրինաչափությունները, 

 նկարագրել դրանցում ընթացող ֆիզիկական երևույթների 

առանձնահատկությունները,  

 ներկայացնել կիրառության հնարավոր բնագավառները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հիմնարար տեսական գիտելիքները կիրառել նյութերի բնութագրական 

պարամետրերի մեկնաբանման համար, 

 գործնականում իրականացնել նյութերի մեխանիկական, ջերմային և 

էլեկտրական, մագնիսական հատկությունների որակական և քանակական 

գնահատումներ, կատարել փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 համակարգել գիտական տվյալներ, վերլուծել ստացված արդյունքները, և 

կատարել եզրահանգումներ: 
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 օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման 

համար; 

Բ4. Իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և 

հատկությունների ուսումնասիրություն։ 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. գործնական պարապմունք, 

2. ցուցադրություն, 

3. քննարկում, 

ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ 

4. հանձնարարված գրականության յուրացում, 

5. խմբային աշխատանք, 

6. մասնակցություն քննարկումներին, 

7. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 1 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Բյուրեղական ցանցի ջերմային հատկությունները։ Ջերմունակության 

տեսությունները: 2․  Բյուրեղային ցանցի ջերմային տատանումները: 3․ Մեկուսիչների 

էլեկտրական հատկությունները։ Էլեկտրական դաշտը մեկուսիչներում: 4․ 

Ապաբևեռացնող դաշտ: Բևեռացվելության տեսությունը:  5․ Պիրո-, պիեզո- 

սեգնետաէլեկտրիկներ: 6․ Մետաղների դասական էլեկտրոնային տեսություն: 7․ 

Մետաղների տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի։ 7․ Գոտիական տեսության հիմունքները: 

Էլեկտրոնի ալիքային ֆունկցիան։ Բլոխի թեորեմը։ 8․ Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը։ 

Քվազիիմպուլս: Արդյունարար զանգված։ 9․ Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Խոռոչի 

գաղափարը։ 10․ Մագնիսականություն: Դիա-, պարա-, ֆեռո- և 

ֆեռիմագնիսականություն։  11․ Գերհաղորդականություն։ Դիամագնիսականություն: 

Բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդականություն։  12․ Կիսահաղորդիչներ։ 

Գոտիական կառուցվածքը։ Կիսահաղորդչային պինդ լուծույթներ։ 

Հետերոանցումներ։13․ Միկրո-նանոհամակարգեր։ Շրյոդինգերի հավասարումը։ 

Տարածական սահմանափակության երևույթը։ 14․ Ցածր չափային համակարգերը՝ 

քվանտային փոսեր, լարեր և կետեր։ Էլեկտրոնի էներգիական 

մակարդակները։Վիճակների խտությունը։ 15․ Հարմոնիկ օսցիլյատոր։ Ջրածնի ատոմի 

խնդիրը։ Ֆոնոնի էներգիական մակարդակները։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ա․Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I և II, Երևան 2015  
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2. Киттель. Введение в физику твердого тела. М., Наука, 1978.  

3. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела (тт. I, II). М., Мир, 1979.  

4. G. Grosso, G. Pastori Parravicini. Solid State Physics, 2nd ed., Academic press is an imprint 

of Elsevier, 2013.  

5. Ph. Hofmann. Solid State Physics. An introduction, Wiley-VCH, 2008.  

6. Է.Մ. Ղազարյան, Ս․Գ․ Պետրոսյան, Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի 

ֆիզիկական հիմունքներ, Երևան 2005 

7. Bradley D. Fahlman. Materials chemistry, 2nd Edit., Springer, 2011, p.749. 

8. Vladimir Novikov, Conncise Dictionary of Materials Science, CRD Press, 2003, p.275 

 

 

1.  0604/Մ32 

  

2. Հետազոտության ժամանակակից մեթոդները 

նյութագիտության մեջ-2  

3. ECTS կրեդիտ 3  

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 1 ժամ , լաբ. – 1 ժամ 

6.    3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

 Ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար տեսական գիտելիքներ տարբեր 

բնագավառներում կիրառվող անալիզի ժամանակակից եղանակների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ընտրել անհայտ միացության կառուցվածքի պարզաբանման ճանապարհները, 
 ներկայացել կատարվելիք աշխատանքների միանշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կիրառել նյութերի տատանողական սպեկտրոսկոպիա՝ Ռաման և Ֆուրյե 

ձևափոխությամբ ԻԿ, մաս սպեկտրոսկոպիա,  

 ուսումնասիրել և վերլուծել տրված կամ ստացված տվյալները, հաստատել 

միացության կառուցվածքը,  

 վերլուծել տարբեր ֆունկցիոնալ խմբերի առկայությամբ պայմանավորված 

փոխազդեցությունները անհայտ նյութերի որակական և քանակական 

բաղադրությունը հաստատելու համար, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
 աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն: 

 վերլուծել  ծառացած խնդիրներն և գնահատել համապատասխան ռեսուրսները: 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների 

լուծման նպատակով։ 

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների պարզաբանման 

համար: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական։ 
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Բ4. Իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և 

հատկությունների ուսումնասիրություն։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

8. գործնական պարապմունք, 

9. ցուցադրություն, 

10. քննարկում, 

ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ 

11. հանձնարարված գրականության յուրացում, 

12. խմբային աշխատանք, 

13. մասնակցություն քննարկումներին, 

14. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Նյութի հետ լուսային ճառագայթի փոխազդեցության հիմնական 

օրինաչափությունները: Տատանողական սպեկտրոսկոպիա՝ Ռաման և Ֆուրյե 

ձևափոխությամբ ԻԿ, հիմնադրույթները։ Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի 

կրառումը նյութի կառուցվածքի և հատկությունների ուսումնասիրման համար։ Մաս 

սպեկտրոսկոպիա հիմնադրույթները։ Նյութի բնութագրումը մաս սպեկտրոսկոպիայի 

կիրառմամբ։ 

Լաբորատոր աշխատանք 

Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի գործնական կիրառություն, օրգանական և 

անօրգանական նյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրություն Ռաման և Ֆուրյե 

ձևափոխությամբ ԻԿ սպեկտրոսկոպիաների մեթոդով։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ситникова, В. Е., Практикум по колебательной спектроскопии: Учебное пособие / 

Т.Н. Носенко, В.Е. Ситникова, И.Е. Стрельникова, М.И. Фокина– СПб: Университет 

ИТМО, 2021. – 173 с. 

2. Richard L. McCreery, Raman spectroscopy for chemical analysis. v157, John Wiley & 

Sons, 2000. 

3. Р. Сильяерстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл, Спектроскопическая идентификация 

органических соединений, М., БИНОМ,2011.с.546 

4. Л.Г.Шайдаров, “Анализ органических соединений”, Казань, 2013. 

5. Н.А.Анисимова, “Идентификация органических соединений”, 2009 

6. B. C. Smith, Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Taylor and 

Francis Group, LLC, 2011, 198 p. 
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Կամընտրական դասընթացներ 

 

1.  0608/Մ44  2.  Ապակենման և ամորֆ նյութեր 3. ECTS կրեդիտ 3  

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 1 ժամ,  լաբ. – 1 ժամ 

  6.         3-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Ներկայացնել ոչ բյուրեղական պինդ նյութերի բնույթը, դրանց առավելությունները 

ու սահմանափակումները 

 Ուսուցանել ապակիների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

ապակեգոյացման պայմանները և ապակեգոյացնող տարրերը 

 Ուսումնասիրել ապակիների բնութագրերը, դրանց կապը կառուցվածքի հետ  

  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

 Նկարագրել ոչ բյուրեղական նյութերը և ապակիների։ Բացատրել ապակեգոյացնող 

նյութերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ու ապակեգոյացման 

պայմանները։ 

 Ընտրել ապակեգոյացնող օքսիդները, ձևափոխողներն և հավելանյութերը՝ 

որոշակի առանձնահատկություններով և գունավորմամբ ապակիներ ստանալու 

համար։  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

• Ընտրել ապակու ստացման օպտիմալ պայմաններ և ստանալ կառուցվածքային 

կամ ֆունկցոնալ ապակիներ։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 համակարգել գիտական տվյալներ, վերլուծել ստացված արդյունքները և 

կատարել եզրահանգումներ: 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) 

թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Ներածություն: 2. Ապակիների առաջացման սկզբունքները, քիմիական կապը ոչ 

բյուրեղական պինդ նյութերում, Ցանցի առաջացնողներ, ցանցի մոդիֆիկացնողներ, 

ապակիների կառուցվածքը: 3. Ապակիների հալում: 4. Անխառնելիություն / Ֆազերի 

բաժանում: 5. Ապակիների կառուցվածքներ: 6. Ապակի առաջացնող հալույթների 

մածուցիկություն: 7. Խտություն և ջերմային ընդարձակում: 8. Մեխանիկական 

հատկություններ, Ապակիների ամրություն, Քիմիապես ուժեղացված ապակիներ: 9. 

Օպտիկական և մագնիսական հատկություններ, Ապակիներում գույների առաջացում, 

Ապակիների մակերևույթի ծածկում, օպտիկական բնութագրում (անդրադարձում, 

թափանցիկություն և այլն): 10. Ապակիների ջերմային անալիզ: 11. Ապակիների 

տեխնոլոգիա: 12. Ապակի-մետաղ միակցում  Glass To Metal Seals: 13. Վաճառքի 

ապակիների բաղադրությունը և հատկությունները, Շինարարական ապակիներ, 

Մեքենայաշինական ապակիներ, Էկրանների արտադրության ապակիներ, Ապակիների 

հատուկ տեսակ 

 

Լաբորատոր աշխատանքներ 

1. Ապակիների ստացում։ Դյուրահալ ապակիներ 

2. Գունավոր ապակիներ, ստացումը և օպտիկական հատկությունների 

ուսումնասիրություն 

3.  Ապակիների փափկեցման կետի (softening point) ուսումնասիրությունը 

4. Ապակիների մակերևույթի ծածկեր, Անդրադարձման փոփոխություն, Ապակիների 

օպտիկական բնութագրեր, ֆունկցիոնալ ծածկման ազդեցություն   

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Lightweight Polymer Composite Structures, Design and Manufacturing Techniques Edited 

by Sanjay Mavinkere Rangappa, Jyotishkumar Parameswaranpillai, Suchart 

Siengchin, Lothar Kroll, 2021 

2. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/hybrid-composite  

3. Adhesion and Bonding in Composites by Ryutoku Yosomiya, 1989 

4. Handbook of Ceramics and Composites Mechanical Properties and Specialty Applications 

by Cheremisinoff Copyright Year 1991 

5. Introduction to Glass Science Proceedings of a Tutorial Symposium held at the State 

University of New York, College of Ceramics at Alfred University, Alfred, New York, June 

8–19, 1970  

 

1.  0608/Մ45  2. Մետաղներ և մետաղական նյութեր 3. ECTS կրեդիտ 3 

https://www.routledge.com/search?author=Sanjay%20Mavinkere%20Rangappa
https://www.routledge.com/search?author=Jyotishkumar%20Parameswaranpillai
https://www.routledge.com/search?author=Suchart%20Siengchin
https://www.routledge.com/search?author=Suchart%20Siengchin
https://www.routledge.com/search?author=Lothar%20Kroll
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/hybrid-composite
https://www.routledge.com/search?author=Ryutoku%20Yosomiya
https://www.routledge.com/search?author=%20Cheremisinoff
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4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 1 ժամ,  լաբ. – 1 ժամ 

  6.   3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ   7.  Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

• Ներկայացնել մետաղների կառուցվածքի սկզբունքները և մետաղների ու 

համաձուլվածքների թերմոդինամիկան և կինետիկան։ 

• Սովորեցնել մետաղների, դրանց պնդեցման, մեխանիկական աշխատանքի և 

ջերմային ազդեցության մասին ընդհանուր մոտեցումները։ 

• Ընդգծել տարբեր բնագավառներում կիրառվելիս մետաղական համաձուլվածքների 

բնույթն ու հատկությունները։ 

  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

• Հասկանալ մետաղների կառուցվածքի սկզբունքները 

• Ըմբռնել մետաղների և համաձուլվածքների թերմոդինամիկան և կինետիկան  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 Ընտրել մետաղների կամ համաձուլվածքների ստացման օպտիմալ պայմաններ և 

ստանալ կառուցվածքային կամ ֆունկցոնալ համաձուլվածքներ։ 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Համակարգել գիտական տվյալներ, վերլուծել ստացված արդյունքները, և 

կատարել եզրահանգումներ: 

 Օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, 

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Հիմնական սկզբունքներ. Կապը մետաղական համակարգերում և մետաղների 
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բյուրեղաչափություն, Երկակի ֆազային դիագրամներ, օրինակներ, խառնուրդների դերը 

համաձուլվածքի առաջացման մեջ, Համաձուլվածքներում ֆազային անցումների 

թերմոդինամիկան, Մետաղական համակարգերում պնդացում, դիֆուզիա, բյուրեղների 

աճ (nucleation) և կոպտացում, Ֆազային տրանսֆորմացիաներ, Պինդ լուծույթներ, 

Միջմետաղական նյութեր և միջանկյալ ֆազեր, Հատիկի (Grain) սահմաններ և 

մակերևույթներ, Վերականգնում, վերաբյուրեղացում և հատիկի աճ, Մետաղական 

ապակիներ, Նանոկառուցվածքային նյութեր և համաձուլվածքներ 

2. Էքստրակցիա և վերամշակում. Էքստրակցիոն մետալուրգիա, Էլեկտրաքիմիական, 

մետաղաջերմային և կարբոջերմային պրոցեսներ, Ձուլում, միացում և ձևավորում, Փոշի 

մետալուրգիա, Ջերմային ազդեցություն և ամրացում, Հավելյալ արտադրական 

մեթոդներ,  

3. Հատկություններ և կիրառություն. Մեխանիկական հատկություններ, Ճնշման, ձգման 

արագության, ջերմաստիճանի և մետալուրգիական կառուցվածքի ազդեցությունը 

մեխանիկական վարքի վրա: Փխրուն ճաքեր, սողք, ճեղքում և հոգնածություն, 

Օքսիդացում, կոռոզիա և մետաղական համակարգերի քայքայում, Պղինձ և մոլիբդեն, 

էքստրակցիա, վերամշակում և կիրառություն, Պողպատի մետալուրգիա, 

Սուպերհամաձուլվածքներ, Ձևի հիշողությամբ համաձուլվածքներ 

Լաբորատոր 

Մետաղաջերմային վերականգնմամբ Fe-Mo համաձուլվածքի սինթեզ  

Պղնձի ստացման/նստեցման էլեկտրաքիմիա։     

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 R.E. Smallman and A.H.W. Ngan, Physical Metallurgy and Advanced Materials 

Engineering, Seventh Edition,  2007 Elsevier ISBN 978-0-7506-6906-1 

 G. N. Haidemenopoulos, Physical Metallurgy: Principles and Design, 2018 CRC Press 

ISBN-10: 1138627682 

 R.E. Smallman, R.J.Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, 

process, application, 6th edit, 1999, p.449. 

 

1.  0603/Մ24 

  

2. Պոլիմերների կառուցվածք 3. ECTS կրեդիտ 3 

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 2 ժամ 

  6.   3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ   7.  Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

Պարզաբանել բարձրամոլեկուլային միացությունների (ԲՄՄ) կառուցվածքային 

յուրահատկությունները, դրանց լուծույթների թերմոդինամիկան, մոլ.զանգվածի 

որոշման եղանակները, ֆիզիկական հատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

• Ներկայացնել ԲՄՄ կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

տարբերությունը ցածրամոլեկուլային միացություններից ,  
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• քննարկել ԲՄՄ մոլեկուլային զանգվածի որոշման ժամանակակից եղանակները, 

լուծման առանձնահատկությունները, ֆիզիկական հատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 լուծել տվյալ կիրառական բնագավառում անհրաժեշտ հատկություններով ԲՄՄ   

կառուցվածքի  լավագույն տարբերակ(ներ)ի հարցը, 

 ընտրել որոշակի ֆիզիկական հատկությունների բավարարող ԲՄՄ 

տեսակ(ներ)ը, 

 տարբերակել նպատակային կիրառական պոլիմերների տիպերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 համակարգել գիտական տվյալներ, վերլուծել ստացված արդյունքները, և 

կատարել եզրահանգումներ: 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա1. Ներկայացնել նյութագիտության և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում 

նյութագիտության վերաբերյալ գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական 

հիմունքները։ 

Ա4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների 

լուծման նպատակով։ 

Բ5. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, 

ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   

առանձնահատկությունների հիման վրա ընտրել օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը։ 

Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) 

թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, 

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. Ներածություն։ 

Ածխաջրածնային մոլեկուլներ։ Պոլիմերային մոլեկուլներ։ Պոլիմերային մոլեկուլների 

քիմիան։ Մոլեկուլային զանգված։ Մոլեկուլի կառուցվածք։ Մոլեկուլի կոնֆիգուրացիա։ 

Ջերմապլաստիկ և ջերմաակտիվ պոլիմերներ։ Համապոլիմերներ։ Պոլիմերների 

բյուրեղայնությունը։ Պոլիմերների բյուրեղներ։ Պոլիմերների դեֆեկտները։ Պոլիմերային 

նյութերում դիֆուզիան։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 



 

 

 

 
 
 

274 

1.Ա.Հ. Դուրգարյան, Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա,ԵՊՀ, 2005 

2. Ch. E.  Carraher, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, N.Y., 6-th ed., 2003, 902 p. 

3. G.Odian, Principles of polymerization, Wiley, NY, 4-th ed, 2003, 812 p. 

4. Encyclopedia of Polymer Sceince and Technology , Wiley, NY,2005, v.1-4 

5.V.Coessens et.al , Functional polymers by atom transfer radical polymerization, 

Prog.Polym.Chem., 2001, v.26, p. 337-377. 

6.William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch.–Materials science and engineering: an introduction / 

8th ed.2009, 1000p. 

 

 

1.  0405/Մ32 

  

2․ Կիսահաղորդչային նյութագիտություն 3. ECTS կրեդիտ 3  

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 2 ժամ   

  6.   3-րդ՝աշնանային կիսամյակ   7. Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Ուսանողին ծանոթացնել բյուրեղական, ամորֆ և օրգանական 

կիսահաղորդիչների ֆիզիկական հատկություններին, դրանցում ընթացող 

երևույթները նկարագրող օրենքներին ու օրինաչափություններին։  

 Ձևավորել պատկերացում կիսահաղորդչային հենքով ժամանակակից 

էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքին, զարգացման հեռանկարային 

ուղղությունների  վերաբերյալ։   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

 նկարագրել ծավալային և չափային քվանտացված կիսահաղորդչային 

համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանք պայամանավորող 

ֆիզիկական երևույթների օրինաչափությունները,   

 նկարագրել բյուրեղական, ամորֆ և օրգանական կիսահաղորդչային 

համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները օպտոէլեկտրոնային  

սարքերում,  դրանց տարրերում և բաղադրիչներում,   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 հիմնավորել և մեկնաբանել կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական 

երևույթների կիրառման առանձնահատկությունները,  

 լուծել կիրառական նշանակության խնդիրներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 պատկերացնել կիսահաղորդիչների զարգացման հեռանկարները և դրանց 

կիրառման հնարավորությունները կյանքի տարբեր ոլորտներում:  

 համակարգել գիտահանրամատչելի տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված 

արդյունքներ, անել եզրահանգումներ և հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 
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մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. դասախոսություններ,  

2. ցուցադրություններ,  

3. քննարկումներ,  

4. սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 

2 միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն 

աշխատանքի համար՝ 6 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1․ Ժամանակակից կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի զարգացման փուլերը։ 2 

Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներ, էլեկտրոնային և կուլոնյան կապված 

վիճակները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում։ 3․ Ֆոնոնները 

նանոկառուցվածքային համակարգերում։ 4․ Էլեկտրոնների  ցրման և տեղափոխման 

երևույթները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում։ 5․Էլեկտրոնների 

թունելավորման երևույթը նանոկառուցվածքային համակարգերում։ 6․ էլեկտրոնային 

սարքերի նկարագրությունը՝ տրանզիստորներ, դիոդներ, լազերներ։ 7 էլեկտրոնային 

կառուցվածքների ճարտարագիտություն՝ օրգանական մոլեկուլներ, սիլիցիումային 

բյուրեղի աճը։  8․Գոտիական կառուցվածքի առանձնահատկությունները։ Կախումը 

ճնշումից և ջերմաստիճանից։ Գանի դիոդ։ 9 Կիսահաղորդչային համաձուլվածքներ։ 

Մետաստաբիլ համաձուլվածքներ։ 10 Հետերոանցումային տրանզիստոր։ Արևային 

բջիջներ։ 11 Արատները կիսահաղորդիչներում։ Լարված հետերոկառուցվածքներ։ 12․ 

Ամորֆ կիսահաղորդիչներ։ Ամորֆ սիլիցիումի նստեցման եղանակները։ Էլեկտրոնային 

հատկությունները։ Լիցքակիրների տեղափոխումը և շարժունակությունը։ Լեգիրումը։ 13 

Օպտիկական հատկությունները։ Բարակ թաղանթային տրանզիստորներ։ Արևային 

բջիջներ։ 14․ Օրգանական կիսահաղորդիչներ։ Օրգանական կիսահաղորդչային սարքեր։ 

Լուադիոդներ: Տրանզիստորներ։ 15․ Մոլեկուլային օպտոէլեկտրոնային նյութեր։  

Պոլիմերային օպտոէլեկտրոնային օրգանական նյութեր։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Է․Մ․ Ղազարյան, Ս․Գ․Պետրոսյան, Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի 

ֆիզիկական հիմունքներ, Երևան 2005․ 

2. Angus Rockett, The Materials Science of Semiconductors, Springer 2008․ 

3. А.И. Ансельм, Введение в теорию полупроводников. М., Наука, 1978.  

4. S.M. Sze, K.K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 3-rd edn, Wiley-Interscience, 

2006.  

5. Վ.Լ.Բոնչ-Բրուևիչ, Ս.Գ.Կալաշնիկով, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատ., 

1988․ 

 

1.  0604/Մ30  2. Մակերևույթներ և բաժանման սահմաններ 3. ECTS կրեդիտ 3  

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 2 ժամ,   
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  6.    3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Ներկայացնել մակերևույթների և բաժանման սահմանների հիմնական 

հատկությունները՝ կիրառելով դրանց քիմիական բաղադրության և 

ատոմամոլեկուլային կառուցվածքի մասին տեղեկությունները  

 Բացատրել նյութի ֆունկցիոնալ բնութագրերի վրա մակերևույթի կառուցվածքի և 

բաժանման սահմանի ազդեցության հիմնական պատճառները 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

 Նկարագրել մակերևույթի իրական ատոմամոլեկուլային կառուցվածքը և նյութերի 

միջֆազային բաժանման սահմանները որոշող հիմնական ֆիզիկաքիմիական 

պրոցեսները։ 

 Մատնանշել նյութի հատկությունների ձևավորման մեջ մակերևույթների և 

միջֆազային բաժանման սահմանների դերը։ 

 Պարզաբանել մակերևույթների և ֆազերի բաժանման սահմանների հատկությունների 

նկարագրման հիմնական տեսական մեթոդները։  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  

 Բացատրել մակերևույթների և բաժանման սահմանների հիմնական 

հատկությունները՝ կիրառելով դրանց քիմիական բաղադրության և 

ատոմամոլեկուլային կառուցվածքի մասին տեղեկությունները  

 Բացատրել նյութի ֆունկցիոնալ բնութագրերի վրա մակերևույթի կառուցվածքի և 

բաժանման սահմանի ազդեցության հիմնական պատճառները 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

 Թվարկել մակերևույթի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և ֆազերի բաժանման 

սահմանները նկարագրող հիմնարար տեսական մոդելները։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) 

թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  
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2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Մակերևույթի թերմոդինամիկա, մակերևութային էներգիա և միջմոլեկուլային 

փոխազդեցություններ: 2. Հեղուկների, լուծույթների և բյուրեղների մակերևութային 

լարվածություն: 3. Բյուրեղների մակերևույթի կառուցվածքը, Բյուրեղների մակերևույթին 

տեղի ունեցող երևույթները ջերմաստիճանը բարձրացնելիս, մակերևույթի 

վերակառուցում, Մակերևույթի կոպտացում, մակերևույթի հալում: 4. Պինդ նյութ – հեղուկ 

բաժանման սահման, միջֆազային էներգիա, թրջելիություն, թրջելիության անկյուն: 5. 

Պինդ նյութ – պինդ նյութ բաժանման սահման, հատիկի սահման, միջֆազային էներգիա: 6. 

Ադհեզիա, Համակարգը կազմող բաղադրիչների մոլեկուլների միջև փոխազդեցության 

բնույթի հետ սահմանային էներգիայի կապը: 7. Ադսորբցիա, Ադսորբցիայի 

թերմոդինամիկա, Գիբսի հավասարում, պինդ նյութի մակերևույթին ադսորբցիայի 

թերմոդինամիկա: 8. Ադսորբցիայի վանդակային մոդելներ, միաչափ վանդակներ, 

ադսորբցիան ԴՆԹ-ին, երկչափ վանդակներ, քվանտաքիմիական մոտավորություն և 

Բրեգ-Ուիլիամսի մոտավորություն: 9. Թրջելիութուն, թրջելիության անկյուն, 

հիդրոֆիլություն և հիդրոֆոբություն, կառուցվածքային, սոլվատացնող և հիդրատացնող 

ուժեր, թրջելիություն ջերմություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  
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1.  0608/Մ46 

  

2. Մագնիսական և գերհաղորդիչ նյութեր 3. ECTS կրեդիտ 3  

4.     2 ժամ/շաբ.  5. դաս. - 2 ժամ 

6.     3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ   7. Առանց  եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

ուսանողին ծանոթացնել նյութերի մագնիսական և գերհաղորդական 

հատկություններին, մագնիսացման երևույթները նկարագրող մեթոդներին, 

տեսություններին, կիրառման առանձնահատկություններին և հեռանկարային 

ուղղություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
 Ներկայացնել նյութերի մագնիսական և գերհաղորդական հատկությունները 

նկարագրող հիմնական հասկացությունները և տեսական մոդելները։  

 Նկարագրել մագնիսական նյութերի դասակարգումը, կառուցվածքը և հիմնական 

առանձնահատկությունները։ 

 Լուսաբանել  նյութերում ընթացող մագնիսական և գերհաղորդական 

երևույթները, դրանց առաջացման պատճառները և փոխազդեցության 

մեխանիզմները, կիրառման առանձնահատկություններն և հեռանկարային 

ուղղությունները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
 Կիրառել տեսական մոդելներ մագնիսականության և գերհաղորդականության 

հատուկ խնդիրներ լուծելիս և կատարել համեմատություն հայտնի 

փորձարարական տվյալների հետ: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Պատկերացնել  մագնիսական և գերհաղորդիչ նյութերի զարգացման 

հեռանկարները և դրանց կիրառման հնարավորությունները կյանքի տարբեր 

ոլորտներում:  

 Համակարգել գիտահանրամատչելի տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված 

արդյունքներ, անել եզրահանգումներ և հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Ներկայացնել նյութագիտության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու 

վերլուծության արդի եղանակները: 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական: 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. դասախոսություններ,  

2. ցուցադրություններ,  

3. քննարկումներ,  

4. սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր/բանավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 

միավոր:  

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 6 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 6 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1․ Ատոմական դիամագնիսականություն: Ատոմական ընկալունակության հաշվարկը։ 

2․ Դիա-, և պարամագնիսականությունը: Կյուրիի օրենքը։ 3․ Մագնիսական 

կարգավորվածություն։ Ֆեռո-, հակաֆեռո- և Ֆեռիմագնիսականություն։ 4․ 

Փոխանակային փոխազդեցություն: Հայզենբերգի մոդելը։ 5․ Մոլեկուլային դաշտի 
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մեթոդը։ Սպինային ալիքներ։ Մագնոններ։ 6․ Դոմենային կառուցվածքները և 

մագնիսացման երևույթը: Ֆեռոմագնիսական դոմեններ։ Մագնիսական 

հատկությունների չափիչ սարքերը։ 7․ Մագնիսաստրիկցիա։ Բարդ մագնետիկներ: 

Բարձր հաճախային հատկությունները։  8․ Կիսահաղորդիչների մագնիսական 

հատկությունները։ 9․ Մագնիսական կարգավորման ազդեցությունը նյութի 

ֆիզիկական բնութագրերի վրա: 10․ Մագնիսական նյութերը 

նանոտեխնոլոգիաներում: Մագնիսական նանոմասնիկներ։ 11․ Գերհաղորդիչների 

մագնիսական հատկությունները։ Մայսների երևույթը։ Միջանկյալ վիճակ: I և II սեռի 

գերհաղորդիչներ։ 12․ Գերհաղորդականության միկրոսկոպական տեսությունը։ 

Գերհաղորդականության ԲԿՇ տեսությունը։  Կուպերյան զույգերը։ 

Բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդականությունը։ 13․ Կարևոր գերհաղորդիչ 

նյութեր քննարումը: 14․ Խառնուկների դերը  գերհաղորդիչ համաձուլվածքներում: 

Աբրիկոսով-Գորկովի տեսությունը: 15․ Բարձր ջերմաստիճանի 

գերհաղորդականության հիմնական մոդելները։ Նոր նյութեր և խիստ կորելացված 

էլեկտրոնային համակարգեր: 16․ Գերհաղորդիչների կիրառումը էներգետիկայում և 

էլեկտրոնիկայում, բժշկության մեջ և համակարգչային գիտություններում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ա․Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս  II, Երևան 2015․ 

2. K. H. J. Buschow, F. R. de Boer Physics of Magnetism and Magnetic Materials,  Kluwer 

Academic/Plenum Publishers New York 2003․ 

 

1.  0608/Մ47 

  

2. «ՀԲ» Կերամիկական նյութեր 3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ  

  6.          3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Ներկայացնել կերամիկայի դասի նյութերը, դրա բնութագրերը, հիմնական 

առանձնահատկությունները 

 Ուսուցանել կերամիկական նյութերի ստացման եղանակները, և դրանց 

կիրառության բնագավառները 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
 Ներկայացնել կերամիկական նյութերի հիմնական դասերը, դրանց 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ստացման եղանակներից կախված 

բնութագրերի փոփոխությունները և ղեկավարել հատկություններով նպատակային 

դետալների ստացման մեթոդները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
 Ուսումնասիրել կերամիկական նյութերի կառուցվածքը, մորֆոլոգիան, քիմիական 

կազմը։ Ստանալ կերամիկական նյութի բնութագրական պարամետրերի 

(միկրոստրուկտուրա, բաղադրություն և այլն) և հատկությունների միջև կապը 

 Ուսումնասիրել կերամիկական նյութի խաթարման (fracture) պատճառները և տալ 

լուծումներ՝ ձախողումը (failure) բացառելու համար։  
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 համակարգել գիտական տվյալներ, վերլուծել ստացված արդյունքները և 

կատարել եզրահանգումներ, 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   
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Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները 

Ա4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների 

լուծման նպատակով 

Բ5. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, 

ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի   

առանձնահատկությունների հիման վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն, բանավոր` 2 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Կապումը և բյուրեղական կառուցվածքները կերամիկաներում: 2. Ֆիզիկական 

հատկությունների կախումը քիմիական կապից և կառուցվածքից. 

Միկրոկառուցվածքային վերահսկողություն և մեխանիկական հատկությունները, 

Ճնշում – լարվածություն վարքագիծ: 3. Դեֆորմացիա: 4. Կոնսոլիդացում: 5. Եռակալում 

(Sintering) և հատիկի աճ, կառուցվածքային զոնայի մոդելներ, բարձր-

ջերմաստիճանային մամլում, պլազմայով կոնսոլիդացում, ապակեգոյացում, պինդ 

մասնիկների առաջացման պրոցեսներ, ցեմենտացում: 6. Կերամիկաների տեսակներ, 

Սիլիկատային կերամիկաներ,  սիլիցիումի օքսիդ և սիլիկատներ 7. Ապակե 

կերամիկաներ: 8. Հղկողներ (Abrasives) և հրակայուն նյութեր: 9. Նուրբ (Advanced) 

կերամիկաներ: 10. Ածխածնի հիմքով նուրբ կերամիկա, Նանո-ադամանդ, նորագույն 

նանոածխածնային նյութեր,  ածխածնային մանրաթելեր, ածխածին-ածխածին 

կոմպոզիտներ, Պոլիմերային էլեկտրոլիտների վառելիքային բջջում կիրառվող 

ածխածնային նյութեր, ոչ օքսիդային կերամիկաներ: 11. Էներգիայի առաջացման և 

պահմանման հետ կապված նորագույն կերամիկաներ: 12. Պինդ վիճակի 

Li  մարտկոցները ապագայի էներգետիկ տեխնոլոգիայի համար, նորագույն 

կերամիկաները միջուկային ոլորտի կիրառության համար: 13. Նորագույն 

էլեկտրակերամիկա, պիեզոէլեկտրական կերամիկաներ։ 14. Ոչ կապարային 

պիեզոէլեկտական կերամիկաներ: 15. Բազմաշերտ կերամիկական կոնդենսատորներ: 

16. Մագնիսաստրիկտիվ նյութեր. 17. Կենսա- և բժշկական կերամիկաներ: 18. 

Կերամիկական ծածկույթներ, ֆունկցիոնալ ծածկույթներ (դեկորացիա), 
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կառուցվածքային ծածկույթներ (մաշակայուն ծածկույթներ)  

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Handbook of Advanced Ceramics | ScienceDirect 

2. http://kaizenha.com/wp-content/uploads/2016/04/Materials-Textbook-8th-

Edition.pdf 

3. Fundamentals of Ceramics, By Michel Barsoum. ISBN 9781498708135, Published 

January 5, 2020 by CRC Press, 648 Pages 

4. Bonding Structure - an overview | ScienceDirect Topics 

5. Sintering - an overview | ScienceDirect Topics 

6. Ceramic Coatings: Applications in Engineering, Hitesh Dave, Scitus Academics LLC, 

2016 - Ceramic materials - 294 pages 

7. Ceramic Processing and Sintering By M. N. Rahaman, 2nd Edition, 2003, 97pages, 

eBook ISBN9781315274126 

 

1.  0608/Մ48 2. «ՀԲ» Նորագույն կոմպոզիտային նյութեր 3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ  

  6.   3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Ներկայացնել կոմպոզիտային և հիբրիդային նյութերի բնույթը, դրանց 

առավելությունները ու սահմանափակումները 

 Ուսուցանել կոմպոզիտների հիմնական դասերը՝ կախված մատրիցայից և 

հավելանյութի տեսակից 

 Ուսումնասիրել կոմպոզիտների խաթարման (failures) պատճառները և դրանց 

կանխման հնարավորությունները  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  

 Պարզաբանել կոմպոզիտների տեսակներն ու յուրաքանչյուր տեսակի 

առավելությունները և սահմանափակումները։ 

 Ընտրել առավել նպատակահարմար կոմպոզիտ՝ հնարավոր ձախողումներից 

խուսափելու և առավել բարձր արդյունավետությամբ օժտված դետալների 

ստացման համար։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
 Ընտրել կոմպոզիտների ուսումնասիրության առավել արդյունավետ մեթոդներ։ 

 Կոմպոզիտի խաթարման դեպքում իրականացնել անալիզ (Failure analysis) և 

բացահայտել խնդիրները՝ տալով օպտիմալ լուծումներ  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Ա4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների 

լուծման նպատակով։ 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական։ 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները։ 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

https://www.sciencedirect.com/book/9780123854698/handbook-of-advanced-ceramics
http://kaizenha.com/wp-content/uploads/2016/04/Materials-Textbook-8th-Edition.pdf
http://kaizenha.com/wp-content/uploads/2016/04/Materials-Textbook-8th-Edition.pdf
https://www.routledge.com/search?author=Michel%20Barsoum
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bonding-structure
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/sintering
https://www.google.fi/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Ceramic+materials%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ։ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) 

թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2.քննարկումներ,  

3.սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն, բանավոր` 2 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1. Կոմպոզիտներ և հիբրիդ նյութեր: 2. Թեթև պոլիմերային կոմպոզիտային 

կառուցվածքներ: 3. Պոլիմերային մատրիցայով կոմպոզիտների ստացում: 4. Թեթև 

կոմպոզիտներ: 5. Լամինատներ, դելամինացում: 6. Կոմպոզիտների տեսակները. ապակե 

մանրաթելերով ուժեղացված թերմոպլաստիկներ և ջերմամեկուսիչ կոմպոզիտներ, 

կառուցվածքը և մեխանիկական հատկություններ։ Ածխածնային մանրաթելերով 

ուժեղացված թերմոպլաստիկներ և ջերմամեկուսիչ կոմպոզիտներ, բնական 

մանրաթելերով հարստացված թերմոպլաստիկներ և ջերմամեկուսիչ կոմպոզիտներ, 

անօրգանական նանոլցոնման վրա հիմնված թերմոպլաստիկներ և ջերմամեկուսիչ 

կոմպոզիտներ, Պողպատե մանրաթելերով ուժեղացում, հիբրիդ թերմոպլաստիկներ և 

ջերմամեկուսիչ կոմպոզիտներ, կենսաքայքայվող և կենսահամատեղելի պոլիմերային 

կոմպոզիտներ, խելացի թեթև պոլիմերային կոմպոզիտներ: 7. մակերևույթներ. 

կոմպոզիտային նյութերի մակերևութային բնութագրեր, թրջելիություն և ադհեզիա, 

մակերևութային մոդիֆիկացիաներ՝ ադհեզիայի նպատակով, պլազմայով 

կոնսոլիդացում (Plasma treatment), խառնման մեթոդ, ադհեզիա, ռետին-մետաղ 

ադհեզիան, կերամիկա - մետաղ միակցում, մանրաթելերով ուժեղացված մետաղական 

կոմպոզիտային նյութերի մակերևութային մոդիֆիկացիաները և ադհեզիա, 

անօրգանական լցոնները կոմպոզիտային նյութերում: 8. Կոմպոզիտներում առկա 

թերությունները. պոլիմերային մատրիցային կոմպոզիտներում ճաքերի նկատմամբ 

ամրության թեստավորում, ռետինի հիման վրա ստացվող մանրաթելային 

կոմպոզիտներում առկա վնասվածքներ, խաթարումներ և ճաքեր, դրանց մեխանիզմները, 

տեսությունները և չափանիշները։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Lightweight Polymer Composite Structures, Design and Manufacturing Techniques Edited 

by Sanjay Mavinkere Rangappa, Jyotishkumar Parameswaranpillai, Suchart Siengchin, 

Lothar Kroll, 2021 

2. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/hybrid-composite  

3. Adhesion and Bonding in Composites by Ryutoku Yosomiya, 1989 

4. Handbook of Ceramics and Composites Mechanical Properties and Specialty Applications 

by Cheremisinoff Copyright Year 1991 
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1.  0603/Մ25 

  

2. «ՀԲ» Պոլիմերների սինթեզ, բնութագրեր և մշակում  3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ  

  6.    3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Խորացնել ուսանողների գիտելիքները ԲՄՄ սինթեզի վերաբերյալ ։ 

 Ծանոթացնել նեղ մոլեկուլային զանգվածի բաշխվածությամբ  պոլիմերների 

ստացման ժամանակակից եղանակներին, 

 Պարզաբանել պոլիմերների արտադրության տեխնոլոգիաների և դրանցից 

կախված պոլիմերների հատկությունների տարբերությունների և կիրառական 

ուղղվածությունների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Պարզաբանել հոմոպոլիմերների,  համապոլիմերների սինթեզի տարբեր 

եղանակների ընտրության պատճառները։ 

 Նկարագրել և համեմատել լուծույթում, զանգվածում, էմուլսիայում և 

սուսպենզիայում պոլիմերման եղանակների սկզբունքները։ 

 Բացատրել նեղ մոլեկուլային զանգվածի բաշխվածությամբ  պոլիմերների 

ստացման ժամանակակից եղանակների սկզբունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Ընտրել  պարամետրեր պոլիմերի մոլեկուլային զանգվածը և ռեակցիայի 

արագությունը       կարգավորման համար, 

 Առաջարկել և համեմատել ռեակցիաների տիպերը կախված մոնոմերի 

կառուցվածքից 

 Գործնականում իրականացնել տարբեր մեթոդներով պոլիմերման ռեակցիաներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
 Օգտվել ինտերնետային աղբյուրներից իրականացնելով թեմատիկ ցուցադրումներ,  

 Մշակել գործնական տվյալները և եզրահանգումներ կատարել ստացված 

արդյունքների հիման վրա:   
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Ա6. Ներդնել ուսումնառության տարիներին ստացած տեսական գիտելիքներն 

արտադրության գործընթացում։ 

Բ2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները։ 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, Կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2. քննարկումներ,  
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3. սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն, բանավոր` 2 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

Պոլիմերների մեխանիկական վարքը։ Պոլիմերներում դեֆորմացման մեխանիզմը ։ 

Պոլիմերներում բյուրեղացման, հալման և ապակիացման առանձնահատկությունները։ 

Պոլիմերների տեսակները։ ԲՄՄ սինթեզի եղանակների մեխանիզմները, կինետիկան և 

թերմոդինամիկան: Պոլիմերանալոգ փոխարկումեր:  Մոլեկուլային զանգվածի 

կարգավորմամբ  սինթեզի ժամանակակից մեթոդներ: Ապրող ռադիկալային պոլիմերում, 

ATRP, SFRP< RAFT: Ստերեոռեգուլյար պոլիմերների ստացման հիմնական եղանակները: 

Համապոլիմերների բաղադրության կարգավորման եղանակները: գելեր, հիդրոգելեր; 

կենսաքայքայվող պոլիմերներ: Պոլիմերների կիրառության ժամանակակից զարգացման 

ուղղությունները: 
 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1.Ա.Հ. Դուրգարյան, Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա,ԵՊՀ, 2005 

2. Ch. E.  Carraher, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, N.Y., 6-th ed., 2003, 902 p. 

3. G.Odian, Principles of polymerization, Wiley, NY, 4-th ed, 2003, 812 p. 

4. Encyclopedia of Polymer Sceince and Technology , Wiley, NY,2005, v.1-4 

5.V.Coessens et.al , Functional polymers by atom transfer radical polymerization, 

Prog.Polym.Chem., 2001, v.26, p. 337-377. 

6.William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch.–Materials science and engineering: an introduction / 

8th ed.2009, 1000p. 
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2. «ՀԲ» Կենսաբժշկական նյութեր  3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ  

  6.    3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

• Ներկայացնել ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվող հիմնական նյութերը, 

դրանց հատկությունների, բնութագրերի և կենսահամատեղելիության մասին։  

• Ընտրել անհրաժեշտ նյութեր փոխարինվող կենսաբանական հյուսվածքի փոխարեն։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
• Պարզաբանել պինդ և փափուկ հյուսվածքների և դրանց փոխարինողների 

մեխանիկական և ջերմաֆիզիկական բնութագրերի որոշման հիմնական մեթոդները, 

կենսաբժշկական նյութերի ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները, 

կենսաբժշկական նյութերի հիմնական տեսակները։  

• Նկարագրել նյութի բնութագրերի որոշման մեթոդները, ինչպես նաև կարողանալ 

ընտրել ամենաարդյունավետ և ճշգրիտ կարգավորումները այդ բնութագրերը 
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ստանալու համար 

  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
• Օգտագործել ախտորոշման և կենսաբանական նշանակության նյութի ընտրության 

մեթոդները՝ դրանց բաղադրության, կառուցվածքի, հատկությունների և 

կենսաբանական կիրառության չափանիշների մասին եղած տեղեկության 

ամբողջության հիման վրա։  

• Օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կենսաբժշկական նյութերի 

բնութագրելու և հատկությունները ուսումնասիրելու և նկարագրելու համար։  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
• Վերլուծել ստացման տեխնոլոգիական պայմանների, քիմիական բաղադրության, 

կառուցվածքի և կենսաբժշկական նշանակության նյութերի հատկությունների միջև 

եղած կապը  

• Իրականացնել փորձեր նյութի հատկությունների ուսումնասիրության 

բնագավառում, մշակել ստացված փորձնական արդյունքները և անել հիմնավորված 

եզրակացություններ  

  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների 

լուծման նպատակով։ 

Ա6. Ներդնել ուսումնառության տարիներին ստացած տեսական գիտելիքներն 

արտադրության գործընթացում։ 

Բ4. Իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և 

հատկությունների ուսումնասիրություն  

Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, ի մի բերել  միջոլորտային 

հետազոտությունների  արդյունքները։ 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) 

թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ,  

2. քննարկումներ,  

3. սեմինարներ:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն, բանավոր` 2 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   
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 1. Կենսաբժշկական նյութերի ընդհանուր հատկություններ և բնութագրեր: Թունավոր, 

կենսաիներտ և կենսաակտիվ կենսաբժշկական նյութեր: Կենսահամատեղելիության 

խնդիրներ: Էնդոպրոտեզավորում, Պրոտեզավորման տեսակներ, Կիրառվող նյութեր: 2. 

Մետաղները և համաձուլվածքները բժշկության մեջ: Հիմնական մետաղները և 

համաձուլվածները, դրանց հատկությունները, բնութագրերը և դասակարգումը: 

Մակերևույթի մոդիֆիկացիա: Համատեղելիությունը օրգանիզմի հյուսվածքների հետ: 3. 

Տիտանի օգտագործումը բժշկության մեջ: Դրա հատկությունները, 

կենսահամատեղելիությունը, տիտանից պատրաստված բժշկական գործիքները: 

Մակերևույթի մոդիֆիկացիա: Տիտանից պատրաստված իմպլանտներ: 4. Ձևի 

հիշողության էֆեկտով նյութեր (խելացի նյութեր), դրանց բնութագրերը: Խելացի 

նյութերի տարբեր տեսակներ: Ձևի հիշողության էֆեկտի կիրառությունը բժշկության 

մեջ: 5. Պոլիմերներից պատրաստված կենսաբժշկական նյութեր: Պոլիմերային նյութերի 

կառուցվածքը, դրանց հատկությունները և դասակարգումը: Բժշկական նշանակության 

պոլիմերների հանդեպ եղած պահանջները: Պոլիմերների մեխանիկական 

հատկությունները, կենսահամատեղելիություն: Պոլիմերների ֆիզիկական վիճակներ և 

ջերմամեխանիկական կորեր: Լարվածություն-դեֆորմացիա կախվածությունը 

պոլիմերների համար: Պոլիմերների հոգնածության հատկությունները: 6. Կերամիկայից 

պատրաստված կենսաբժշկական նյութեր: Կերամիկայի տարբեր տեսակների 

դասակարգում և հատկությունները: Հատկություններ: Տարբերակող բնութագրեր: 

Դրանց կիրառությունը ոսկրային հյուսվածքի վերականգնման և փոխարինման մեջ: 7. 

Բիոկոմպոզիտներ: Կոմպոզիտային նյութեր: Մատրիցաների և լցոնների տեսակներ: 

Կոմպոզիտների կառուցվածք, դասակարգում: Պոլիմերային կոմպոզիտներ: 

Կոմպոզիտների մեխանիկական հատկությունները: Բիոկոմպոզիտները՝ որպես 

իմպլանտավորվող կենսաբժշկական նյութեր:  
 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1.Yaser Dahman. Biomaterials Science and Technology: Fundamentals and Developments.CRC 

Press, 2019. 

2. Biomaterials Science and Engineering, Edited by Rosario Pignatello. 2011 
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2. «ՀԲ» Բարակ թաղանթների ստացման և 

հետազոտման տեխնոլոգիաներ 

3. ECTS կրեդիտ 6  

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ  

  6.   3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  ուսանողին ծանոթացնել բարակ թաղանթների ստացման 

և դրանց հետազոտման տեխնոլոգիաներին, դրանցում օգտագործվող ժամանակակից 

սարքերի կիրառման առանձնահատկություններին, փոխանցել այս բնագավառում 

գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և 

հմտություններ:       

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.  
• նկարագրել բարակ թաղանթների ձևավորման փուլերը և դրանց կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, 

• նկարագրել բարակ թաղանթների ստացման և հետազոտման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները և մեթոդները, օգտագործվող սարքավորումների աշխատանքի 

սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները, 

• ներկայացնել բարակ թաղանթների կարևորագույն ֆիզիկական հարկությունները 
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պայմանավորող  ֆիզիկական երևույթները և օրինաչափությունները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.  
• շահագործել ժամանակակից փորձարարական սարքավորումներ, տիրապետել 

դրանց տեխնիկասպասարկման և անվտանգության կանոններին,  

• ապահովել գիտափորձի և ժամանակակից մաքուր սենյակի համար սահմանված 

պահանջները,  

• կիրառել ժամանակակից փորձարարական սարքեր՝ պինդմարմնային 

նանոհամակարգերի ստացման և դրանց հատկությունների հետազոտման 

նպատակով,   

• մշակել, համադրել և վերլուծել ստացված փորձարարական տվյալները,  անել 

եզրահանգում, և մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
• պարզաբանել բնագիտության այլ բնագավառներում բարակ թաղանթների 

ստացման և հետազոտման տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառման 

հնարավորություններն ու նպատակահարմարությունը, 

• օգտվել մասնագիտական գրականությունից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Ա4. Նկարագրել  նյութագիտության փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և 

կատարելագործել այդ մեթոդները տրված գիտահետազոտական  խնդիրների 

լուծման նպատակով։ 

Բ2. Կիրառել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները 

գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունն 

ապահովելու համար։ 
Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

Գ2. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, կիրառել համակարգչային հատուկ 

ծրագրային փաթեթներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

 գործնական պարապմունք, 

 ցուցադրություն, 

 քննարկում, 

 լաբորատոր աշխատանքներ,  

ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ 

 հանձնարարված գրականության յուրացում, 

 խմբային աշխատանք, 

 մասնակցություն քննարկումներին, 

 նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն, բանավոր` 2 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի 

համար՝ 2 միավոր։  



 

 

 

 
 
 

288 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.   

1․ Բարակ թաղանթների ստացման ընդհանուր օրինաչափությունները։ 2․ Տակդիրների 

հիմնական նյութերը, դրա մակերևույթին առաջադրվող պահանջները, դեսորբցիան և 

մաքրման եղանակները։ 3․ Բարակ թաղանթների սինթեզը և ձևավորման փուլերը։ 4․ 

էպիտաքսային թաղանթների աճեցման հիմնական մեխանիզմները։ 5․ Վակուումային 

տեխնիկայի բաղադրիչները և նկարագրությունը։ 6․ ԲԹ ստացման 

ջերմագոլորշիացման եղանակ։ 7 ԲԹ մագնետրոնային փոշենստեցում։ 8․ Իմպուլսային 

Լազերային փոշենստեցում (PLD)։ 9․ Մոլեկուլափնջային էպիտաքսիա ՄՓԷ (MBE)։ 10․ 

Քիմիական գոլորշենստեցման (CVD) եղանակ։ 11 Հեղուկ լուծույթներից թաղանթների 

քիմիական նստեցման եղանակներ CSD(Spraying, Spin-Coating, Dip-Coating )։ ԲԹ 

էլեկտրաքիմիական սինթեզման եղանակը։ 12․ Օպտիկական, ինֆրակարմիր և 

ռամանյան սպեկտրադիտում, 13․ Ռենտգենյան և Օժե սպեկտրադիտում։ 14․ 

Էլեկտրոնագրություն, Էլեկտրոնային մանրադիտում։ 15․ Զոնդային տեխնոլոգիաներ՝ 

ատոմաուժային և տեսածրող թունելային մանրադիտում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. M. Paunovic, M. Schlesinger, Fundamentals of electrochemical deposition. 2nd ed. Wiley, 

New York, 2006. 

2. Нанострукутрные материалы. //Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля. М. Издательский центр 

Академия, 2005.  

3. P. Torok, F.-J. Kao, Optical Imaging and Microscopy: Techniques and Advanced Systems, 

Springer Series in Optical Sciences, 2007. 

4. I.J. Goldstein et al., Handbook of Sample Preparation for Scanning Electron Microscopy and 

X-Ray Microanalysis. Springer, 20017.  

5. Scanning Transmission Electron Microscopy: Imaging and Analysis. Springer-Verlag New 

York, 2011. 

6. В. Миронов, Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М,Техносфера, 2004. 
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2. «ՀԲ» Ատոմիստական սիմուլյացիաներ 3. ECTS կրեդիտ 6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 2 ժամ  

  6.   3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ծանոթացնել նյութագիտությունում օգտագործվող ատոմիստական 

սիմուլյացիաների մեթոդների ֆիզիկական հիմունքներին։ 

 Սովորեցնել կատարել մոլեկուլային դինամիկայի և սկզբային հիմունքներով 

հաշվարկներ հատուկ ծրագրային փաթեթներով։ 

 Ծանոթացնել նյութագիտության արդի խնդիրների հետ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 Քննարկել ատոմների և մոլեկուլների շարժումը նկարագրող դասական 

հավասարումները։ 
 Պարզաբանել մոլեկուլային դինամիկայի հիմունքներիը։ 
 Նկարագրել խտության ֆունկցիոնալի տեսության հիմունքներիը։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Մոդելավորել ատոմների և մոլեկուլների շարժումը ուժային պոտենցիալներով 
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 Օգտագործել ծրագրային փաթեթները խտության ֆունկցիոնալի տեսության 

հաշվարկներ կատարելու համար 
 Մոդելավորել դասական և սկզբնային հիմունքներով մոլեկուլային դինամիկան։ 

  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։ 

Ա5. Ցուցաբերել նյութագիտության բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման 

ունակություն գիտահետազոտական  և արտադրական խնդիրների 

պարզաբանման համար։ 

Բ3. Ուսումնասիրել  քիմիական համակարգերում  տեղի ունեցող գործընթացները, 

մեկնաբանել և տալ  որակական ու քանակական  գնահատական 

Գ1. Ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել 

արտադրական գործընթացներ, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

Գ3. Ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները գործնականում կիրառել այլ 

մասնագիտական ոլորտներում և աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) 

թիմում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

• դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, վարում է 

լաբորատոր պարապունքներ։ 

• ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցություն 

ունենալով գործընթացին անձնական քննարկումներով, լաբորատոր 

պարապմունքների ընթացքում օգտագործում են ստացած գիտելիքները 

հանձնարարված խնդիրները լուծելու համար՝ օգտագործելով համապատասխան 

ծրագրային փաթեթներ: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 1-ին ընթացիկ քննություն համակարգչային մոդելավորում, առավելագույնը 4 

միավոր:  

 2-րդ ընթացիկ քննություն, հետազոտական աշխատանք՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի։ 

 Դասապրոցեսի ընթացիկ ստուգումները 2 միավոր, իսկ ինքնուրույն 

աշխատանքի համար՝ 2 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 2 

միավոր: 

 13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Տեսության, հաշվարկման և մոդելավորման ներածություն  

2. Ուժային դաշտերի էներգիաներ։ 

3. Ուժային դաշտի պարամետրավորում։ 

4. Մոլեկուլային դինամիկա։ 

5. Մոլեկուլային օրբիտալների տեսություն  

6.  Հարթրի Ֆոկի մեթոդ։ 

7. Խտության ֆունկցիոնալի տեսություն։ 

8. Հիմնային սկզբունքներով մոլեկուլային դինամիկա։   
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Veronika Brázdová and David R. Bowler, Atomistic Computer Simulations, WILEY-

VCHVerlag GmbH& Co. KGaA,Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany, 2013 

2. Christopher J. Cramer, Essentials of computational chemistry: theories and models, John 

Wiley & Sons Ltd, England, 2004 

3. J. M. Thijssen, Computational Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 
4. Frenkel, D., and B. Smit. Understanding Molecular Simulation. 2nd ed. San Diego, CA: 

Academic Press, 2001. 
5. Kaxiras, E. Atomic and Electronic Structure of Solids. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2003. 
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2. «ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

«Սննդի անվտանգություն» 

053101.08.7 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Քիմիայի մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2022/2023 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգի  

 համաձայն «Սննդի անվտանգություն» և «Քիմիա» մասնագիտության 

շրջանակներում բակալավրի որակավորում ստացած դիմորդների ընդունելությունն 

անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով 

դիմորդները հանձնում են «Ընդհանուր քիմիա»  քննություն: 

9. Ծրագրի նպատակները 

 Պատրաստել սննդի անվտանգության մասնագետներ, ովքեր կտիրապետեն 

սննդամթերքների արտադրության բոլոր փուլերում (հումքից մինչև 

պատրաստի մթերք) քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործմանը, 

մնացորդային նյութերի՝ որպես աղտոտիչների վնասազերծման եղանակների 

տեսական և կիրառական դրույթներին:  

 Ուսանողներին ծանոթացնել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, 

պահպանման ժամանակ օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի 

դասերին (կոնսերվանտներ, ներկանյութեր, էմուլգատորներ, պլաստիկներ, 

պոլիմերային թաղանթներ և այլն), սննդամթերքի աղտոտիչներին, սննդի 

որակի հսկման մեթոդներին: 

  Ուսանողներին տրամադրել խոր և համակողմանի գիտելիքներ քիմիական 

աղտոտիչների հիմնական խմբերի, աղտոտման հիմնական աղբյուրների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկել սննդամթերքի էկոլոգիական 

անվտանգության ապահովման պետական քաղաքականության 

ուղղությունների զարգացման հեռանկարները:  

  Ծանոթացնել օրենսդրական փաստաթղթերին, որոնք կընդգրկեն միջազգային 

և մաքսային միության օրենսդրությունը՝ կապված սննդամթերքներում 

քիմիական աղտոտիչների մնացորդային քանակների սահմանափակմանը: 

Քննարկել նաև Եվրոպական օրենսդրության հիմնական պահանջները:  
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության ոլորտներում 

քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները, 

Ա2. թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները, 

Ա3. ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,  

Ա4. նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի 

քանակական նորմերը, 

Ա5. հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և 

ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները, 

Ա6. ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները, 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 
Բ1. Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծություն, 

գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության 

վիճակագրական վերլուծություն,  

Բ2. օգտագործել ստացած գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում, 

Բ3. կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,  

Բ4. օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման,  սերտիֆիկացման, հայտարարագրման, 

դրանց սխեմաների  վերաբերյալ  տեսական և գործնական  գիտելիքներիը, Եվրասիական 

Տնտեսական Միության կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական 

կանոնակարգերը, 

Բ5. կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտան-

գության վրա,    

Բ6. գնահատել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի աղտոտիչ-

ների հիմնական խմբերը, 

Բ7. բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում 

սննդամթերքներում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ, 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ), 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 
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ռեսուրսները, 

Գ3. պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,  

Գ4. աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն, 

Գ5. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

13. Գնահատման ձևերը 

Ուսանողների  ուսումնառության արդյունքները գնահատվում են ըստ 

դասընթացների հետևյալ ձևերի համար սահմանված համապատասխան 

չափանիշների.   

 եզրափակիչ գնահատումով, 

 առանց եզրափակիչ գնահատման, 

 առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,  

 ստուգարքային:  

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

 Շրջանավարտը կկարողանա կառուցել իր կարիերան` օգտագործելով ձեռք բերած 

գիտելիքները և հմտությունները: Նա կկարողանա ոչ միայն աշխատել 

սննդամթերքների արտադրության այս կամ այն ոլորտի (ոգելից և ոչ ոգելից 

խմիչքներ, ըմպելիքներ, մսամթերքներ, կաթնամթերքներ, քաղցրավենիք, 

հացաբուլկեղեն և այլն) տարբեր ձեռնարկությունների արտադրամասերում և որակի 

հսկման լաբորատորիաներում, այլ նաև կազմակերպել նոր արտադրույթուն` 

տեխնիկական և իրավական նորմերին համապատասխան: Շրջանավարտը 

կարիերայի աճ կարող է ունենալ գիտահետազոտական լաբորատորիաներում՝ նախ 

մասնակցելով իրականացվող աշխատանքներին, տեսական և տեխնիկական նոր 

մոտեցումների մշակմանը, ապա ղեկավարելով և կազմակերպելով այդ 

աշխատանքները: 

«Սննդի  անվտանգություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող 

են աշխատանքի անցնել սննդի արտադրության և անվտանգության հետ առնչվող 

տարբեր ձեռնարկություններում և հիմնարկներում` զբաղեցնելով հետևյալ 

պաշտոնները. 
 փորձագետ, 

 ավագ փորձագետ, 

 տեխնոլոգ, 

 սննդի անվտանգության մասնագետ, 

 սննդի որակի հսկիչ, 
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 արտադրության մենեջեր, 

 միջազգային գիտական ծրագրերի  մենեջեր, 

 արտադրության կազմակերպիչ, 

 արտադրության ղեկավար: 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ 

ռեսուրսները. 

 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված 

լաբորատորիաներ,  

 էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներ: 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 

օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

Արտասահմանյան շատ բուհերի քիմիայի ֆակուլտետներում առաջարկվող 

մասնագիտությունների ցանկում առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում «Սննդի 

անվտանգություն» և  «Սննդի քիմիա»  մասնագիտություններին: Մասնավորապես, 

Եվրոպական խոշոր գիտական կենտրոններում՝ Մյունստենի համալսարանում, 

Կայզերսլաութենի համալսարանում (Գերմանիա), Վագենինգենի համալսարանում 

(Հոլանդիա), Կոպենհագենի համալսարանում (Դանիա), իրականացնում են «Սննդի 

անվտանգություն» և «Սննդի քիմիա» մասնագիտություններով ինչպես 

բակալավրական, այնպես էլ մագիստրատոսական ծրագրեր: 

Ներկայացվող մագիստրոսական ծրագիրը կազմելու համար նախօրոք 

ուսումնասիրվել են բազմամյա փորձ ունեցող Մոսկվայի պետական համալսարանի, 

Սանկտ Պետերբուրգի  պետական համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի, ինչպես նաև 

Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի մի շարք համալսարանների 

մագիստրոսական ծրագրերը: Հիմք ընդունելով վերը նշված ծրագրերի հիմնական 

դրույթները՝ կազմվել է սույն մագիստրոսական ծրագիրը, որը նախատեսում է 

պատրաստել ավելի խոր գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, որոնք կարող 

են աշխատել տարբեր  արտադրական և ուսումնագիտական 

կազմակերպություններում:  

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

     Ժամանակակից սննդարտադրության պահանջները թելադրում են միջազգային 

չափորոշիչներին համապատասխանող, բարձրորակ, սննդի անվտանգության 

մագիստրոս մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությունը, որոնք 

կաշխատեն ինչպես սննդի արտադրության կազմակերպման և հսկման 

մասնագիտական կազմակերպություններում (նախարարություններ, մաքսային 

վարչություն, իրավական և ստանդարտավորման հիմնարկություններ, 

փորձաքննական լաբորատորիաներ և այլն), այնպես էլ հետազոտական 

ակադեմիական և ճյուղային ինստիտուտներում ու համալսարաններում: 

       Հանրապետության խոշոր, միջին և փոքր ձեռնարկություններում առկա է սննդի 

անվտանգության որակյալ մասնագետների խիստ պահանջ:   

       ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետում «Սննդի  անվտանգություն» մագիստրոսական 

ծրագիրը կխթանի ոլորտի բորձրորակ  մասնագետների՝ աշխատաշուկայում 

հայտնվելը, որոնք իրենց գիտելիքներով և մասնագիտական կարողություններով և 



 

 

 

 
 
 

295 

պատրաստվածությամբ կբավարարեն այն պահանջները, որոնք այսօր դրվում են 

սննդի անվտանգության մասնագետների առջև գործատուների կողմից: 

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին 

ներկայացվող պահանջներ 

 
7. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  
 Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտությունների 

լիարժեք տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), 

առարկայի կոնցեպտուալ հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի 

մատուցում, դասավանդման գործընթացում նորարական և ինտերակտիվ 

մեթոդների կիրառում,  

 դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական 

ծրագրի կազմելու հմտություն, 

 ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ 

մասնագիտական հմտությունների, վերլուծական մտածողության և 

ինքնուրույնության զարգացում,  

 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու 

հմտություններ և ըստ ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի դրանք 

իրականացնելու պատասխանատվություն:  

 

Հետազոտական  
 Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ 

կատարելու հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային 

գիտաժողովներում զեկույցներ, դրամաշնորհներ),  

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև 

համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ 

տեղեկությունների հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի 

արդյունքի և արդիականության կանխատեսում, ստացված արդյունքների 

օգտագործում ուսումնական գործընթացում, ուսանողների ներգրավում 

գիտահետազոտական աշխատանքներում, 

 քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական 

աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական 

աշխատանքներ, ատենախոսական աշխատանքներ ղեկավարելու 

կարողություններ:   

 

Հաղորդակցման  
 լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն, 

 հայերենի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,  

 առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի B2 

մակարդակին համապատասխան),  
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 թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, 

ծրագրեր մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման 

տարբեր իրավիճակներում համապատասխան որոշումներ կայացնելու 

ունակություն: 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  
 հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,  

 հիմնական համակարգչային հմտություններ (Word, Excel, Power point), 

 ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, 

Scopus և այլն) օգտվելու հմտություն, 

 մասնագիտացման անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման 

հմտություններ, 

 ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու 

և նոր գիտելիքներ ստեղծելու համար:  

 

Այլ կարողություններ  
 Էթիկայի նորմերին տիրապետելու, մարդասիրություն դրսևորելու, 

ինքնակատարելագործման ձգտող, ազգային մշակույթի, համամարդկային 

արժեքները պահպանելու կարողություններ,  

 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն,  

 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 

8. Մասնագիտական կարողություններ 
  Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության 

մասնագիտական վերլուծության և գնահատման կարողություն,  

 հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և 

իրականացնելու կարողություն,  

 մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և 

իրականացնելու կարողություն,  

 քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և 

քննական վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,  

 սննդի անվտանգության նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների 

շրջանում թիրախային խմբեր առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ 

անհրաժեշտության գիտական և կրթական գործունեություն ծավալելու 

կարողություն,  

 սննդի անվտանգության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, 

այլ համապատասխան կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, 

ստեղծարար գրագրություն իրականացնելու հմտություն,  

 հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հետ 

համագործակցային հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,  

 մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների 

կազմակերպման և անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական 

բնույթի իրադարձություններ կառավարելու կարողություն,  
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 մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, 

ճեպազրույցներ, շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու 

կարողություն,  

 սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը (կոնտենտը) 

կառավարելու և ապահովելու կարողություն, 

 մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների 

իմացություն, ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք 

օգտագործելու, ձեռք բերած ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և 

մեկնաբանության հմտություն,  

 լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում 

ու դրանց մասին ուսանողներին իրազեկում:  

 

9. Ընդհանուր պահանջներ  
Գիտական աստիճան  

 գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա 

պրակտիկ աշխատանքային փորձ, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական 

հրատարակությունների առկայություն։  

 
Մանկավարժական փորձ  

 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին 

հատկացված դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդում) 

կամ առնվազն 3 տարվա պասիվ պրակտիկ գործունեություն, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման 

բարձրացման դասընթացների:  

 

Այլ պահանջներ  
 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների 

միջինը՝ առնվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար)։ 
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ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՄ ՔԻՄԻԱՅԻ 

 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

 

 
 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի 

անվտանգության      ոլորտներում քիմիական նյութերի 

անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները: 

Բ1 Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու 

քանակական վերլուծութուն, գործնականում 

իրականացնել  արտադրական գործընթացների 

արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն: 

Ա2 Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, 

պահպանման ժամանակ օգտագործվող հիմնական 

քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի 

աղտոտիչները: 

Բ2 Օգտագործել ստացած գիտելիքները սննդամթերքների  և 

շրջակա միջավայրի  ֆիզիկաքիմիական  

ուսումնասիրություններում: 

Ա3 Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու 

վերլուծության արդի մեթոդները:  

Բ3 Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային 

առողջությանը վերաբերող խնդիրների լուծման համար 

իրականացվող գործընթացներում։ 

 

Ա4 Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման 

սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը: 

Բ4 Օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման,  

սերտիֆիկացման, հայտարարագրման, դրանց սխեմաների  

վերաբերյալ  տեսական և գործնական  գիտելիքները, 

Եվրասիական Տնտեսական Միության  կողմից ընդունված՝ 

սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական 

կանոնակարգերը: 

Ա5 Հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող 

լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների 

ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ5 Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի 

և սննդամթերքի անվտանգության վրա: 
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Ա6 Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և 

կազմակերպչական հիմունքներ: 

 

Բ6 Գնահատել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, 

գտնել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

  Բ7 Բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի 

են ունենում սննդամթերքներում տարբեր գործոնների 

ազդեցությամբ: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

 

Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ): 

Գ4 Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն: 

Գ2 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

Գ5 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Գ3 Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել 

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական 

բանավեճեր: 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Գ

5 

Ընդհանուր դասընթացներ                       

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում 

0309/Մ18 
       +   +     +  +   

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0608/Մ31  +       +       +  +   

Մասնագիտական դասընթացներ                       

Սննդամթերքի քիմիական անվտանգություն          0608/Մ29 +  +     +     +        

Սննդամթերքի որակի վերահսկում                          0608/Մ30  + +         +     +    

Մասնագիտացման դասընթացներ                       

Պարտադիր                       

"ՀԲ"Սննդի տեխնոլոգիաներ: 

Սննդամթերքների արտադրությունների և 

պահպանման ֆիզիկաքիմիական 

օրինաչափություններ      

0608/Մ17 

0604/Մ21 

 

+         + +  +        

"ՀԲ"Սննդամթերքի ստանդարտացում և 

սերտիֆիկացում     
 0608/Մ20  +         +     +  +   

"ՀԲ"Սննդի արտադրություններում 

օգտագործվող լվացող, մաքրող և 

վնասազերծող միջոցներ 

 

 0608/Մ18     +     +  + +        

Սննդի մանրէաբանություն և սննդի հիգիենա 

 
 0608/Մ19    +  +    +  +         

Կամընտրական                       

Սննդամթերքի արտադրությունների ռիսկերի 

վերլուծություն 

 0608/Մ22 

  
+         + + 

     

    
 

+ 
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Կեղծված սննդամթերքի հիմնահարցեր    0608/Մ24 +  +     +            + 

Ախտահանող և մանրէազերծող 

միացություններ: Կոսմետիկ միջոցներ 
 0603/Մ18    + +     +       +    

Սննդամթերքի  պահպանման ժամկետ, 

պահպանման       պայմաններ  և 

տեխնոլոգիական ռեժիմներ   

 0604/Մ25  +  +     + +           

"ՀԲ"Հավելանյութերը սննդամթերքի 

արտադրություններում 
 0603/Մ17    +  +  +  +           

Սննդամթերքի թունաբանություն  0608/Մ26    +  +   +   +         

Արտադրության մոդելավորում 0608/Մ23  + +       +   +        

ԲՄՄ ընդհանուր տեխնոլոգիաներ և 

պոլիմերային կոմպոզիտներ          
 0603/Մ16  +       +    +     +   

Քիմիական միացությունների կիրառումը 

կենցաղում 
 0608/Մ27    + +        + +       

Գյուղատնտեսական նշանակության  

քիմիական միջոցներ 
 0608/Մ17  +        +  +     +    

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                       

Գիտական սեմինար  0608/Մ00                     

Մասնագիտական պրակտիկա  0608/Մ00                     

Մագիստրոսական թեզ  0608/Մ00                     
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«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

1. 0309/Մ18 

 

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում 

3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ.-2  

6. 1-ին կիսամյակ 7. Ստուգարքային 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին: 
   

 Սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ: 

 

 Սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման 

 HTML  լեզվի օգնությամբ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Գիտակցել  հենքի դերը իր մասնագիտությունում: 

 Կիրառել ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները: 

 Օգտագործել  տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և 

հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզու։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր: 

  HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ1.Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական 

վերլուծութուն, գործնականում իրականացնել  արտադրական գործընթացների 

արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն: 

Բ4. Օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման,  սերտիֆիկացման, 

հայտարարագրման, դրանց սխեմաների  վերաբերյալ  տեսական և գործնական  

գիտելիքներիը, Եվրասիական Տնտեսական Միության  կողմից ընդունված՝ 

սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը: 

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, 

հաշվետվություններ): 

Գ3. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 
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արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։ 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

     Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն անցկացվում է համակարգչային 

ծրագրերի միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. ACCESS համակարգ 

2. HTML լեզու  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

3. Joan Lambert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013  Step by Step. // Online Training Solutions, 

Inc., 2015, 429 p.  

4. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML  and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. 

//  Peachpit Press, 2013, 576 p.  

  

 

 

1. 0608/Մ31 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3․ ECTS 

կրեդիտ 3 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. 1;  գործ. 1; 

6. 1-ին կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 Ուսանողների մեջ ձևավորել պատկերացումներ հետազոտական աշխատանքի 

իրականացման վերաբերյալ: 

 Ծանոթացնել ժամանակակից հետազոտման պլանավորման եղանակներին: 

 Ծանոթացնել ներկայումս  օգտագործվող հետազոտական աշխատանքի 

մեթոդներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.  Ներկայացնել հետազոտական աշխատանք իրականացնելու կանոնակարգը: 

2.  Ճանաչել կիրառվող մեթոդները: 

3.  Բացատրել  պլանավորման էությունը։ 

http://www.barnesandnoble.com/s/%22Elizabeth%20Castro%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/s/%22Bruce%20Hyslop%22?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
http://www.barnesandnoble.com/w/html-and-css-elizabeth-castro/1124308649?ean=9780321928832
http://www.barnesandnoble.com/w/html-and-css-elizabeth-castro/1124308649?ean=9780321928832
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը: 

2. Գործնականում իրականացնել հետազոտական աշխատանքի ճիշտ պլանավորում: 

3. Կատարել  հետազոտման մեթոդի ճիշտ ընտրություն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1. Աշխատել հետազոտական խմբում: 

2. Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել 

լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները: 

 

Բ2. Օգտագործել ստացած գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական  ուսումնասիրություններում: 

 

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ): 

 

Գ3. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։ 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

88. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

89. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

90. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

91. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ներածություն։ Հետազոտման նպատակի օբյեկտի ընտրություն: Հետազոտման 

ժամանակակից մեթոդները: Հետազոտման պլանավորում: Գրականության 

ուսումնասիրման եղանակներ և շտեմարանները: Ուսումնասիրության 

հաջորդականություն և ռացիոնալ եղանակների ընտրություն: Ստացված արդյունքների 

քննարկում և վերլուծություն: Գիտական աշխատանքի ձևակերպում. Հոդված, թեզիս կամ 

թեզ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Л.Г.Шайдаров, “Анализ органических соединений”, Казань, 2013. 

2. Н.А.Анисимова, “Идентификация органических соединений”, 2009. 

 

 

 

«ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ» 
 

 

1. 0608/Մ29 2. Սննդամթերքի քիմիական անվտանգություն 3. ECTS 

կրեդիտ    6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2, լաբ.-2 

6.   1-ին կիսամյակ  

 

7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին  հաղորդել  գիտելիքներ քիմիական աղտոտիչներով սննդի 

աղտոտման վերաբերյալ, բացատրել քիմիական աղտոտիչների որոշակի խմբերի 

նշանակությունը, որոնք  գլոբալ խնդիր են  ներկայացնում  շրջակա միջավայրի 

բնակչության առողջության  համար: 

 Ուսանողներին տալ պատկերացում  սննդի քսենոբիոտիկներով աղտոտման 

մակարդակի իջեցման մեթոդների վերաբերյալ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել քիմիական աղտոտիչների հիմնական խմբերը, որոնք վտանգ են 

ներկայացնում բնակչության առողջության համար (ծանր մետաղներ, տոքսիկ 

էլեմենտներ, թունաքիմիկատներ, ռադիոնուկլիդներ), դրանց հատկությունները, 

տարբեր օրգաններում կուտակվելու ընդունակությունը, դրանց վերափոխումը այլ 

ավելի կամ պակաս թունավոր նյութերի:   

բ․ գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Լուսաբանել աղտոտիչների ազդեցությունը սննդի արտադրության վրա 

(ակրիլամիդներ, նիտրոզամիններ, ամիններ և այլն), դրանց մետաբոլիզմի 

ուղիները մարդու օրգանիզմում: 

 Գիտակցել միջազգային օրենսդրության նշանակությունը սանիտարական 

կանոնների մեջ մտցնելու ուղղությունը, որպեսզի բնակչության համար  

ապահովվի անվտանգ սննդի   արտադրություն: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել և գնահատել  սննդամթերքներում թունաքիմիկատների քանակական 

որոշման մեթոդները: 

 Օգտագործել հակաբիոտիկների մնացորդային քանակների որոշման և 

համեմատական անալիզի մեթոդները: 
 Հիմնավորել տարբեր խմբերի սննդի նմուշառման կանոնները, ճիշտ տվյալներ 

ստանալու համար: 
 Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա1. Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության      

ոլորտներում քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական 

դրույթները: 

Ա3. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

Բ1. Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական 

վերլուծութուն, գործնականում իրականացնել  արտադրական գործընթացների 

արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն: 

Բ6. Գնահատել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

92. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

93. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

94. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

95. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Առարկայի նպատակը և խնդիրները: Սննդի անվտանգության ոլորտի 
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օրենսդրությունը: Թեմա 2. Տոքսիկ նյութերը սննդամթերքներում: Հիմնական գործոնները, 

որոնք նպաստում են նրանց աղտոտմանը: Թեմա 3. Տոքսիկ նյութերը և 

ռադիոնուկլիդները սննդամթերքներում:  Թեմա 4. Սննդամթերքների մեջ, 

գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող նյութերի նորմավորումը և բնութագիրը: Թեմա 5. 

Ազոտ պարունակող միացությունների մնացորդային քանակները սննդի մեջ: Թեմա 6. 

Հակաբիոտիկներ և այլ դեղանյութեր: Թեմա 7.  Սննդամթերքի պահպանման  և 

վերամշակման ժամանակ վնասակար միացությունների առաջացումը: Թեմա 8. 

Սննդամթերքների աղտոտումը օտար նյութերով արտադրական սարքավորումների և 

նյութերի հետ շփվելիս: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
1. Пищевая химия.  A.Б. Нечаев;СПб.: ГИОРД, 2003, с.640 
2. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. М.: 

Пищепромиздат, 2001.  525 с. 
3. Chemical Food Safety. L.Briner,  CAB International 2011, p. 297. 

4. Chemical Food Safety. J. Riviere, Lowa State Press, 2002, p. 220. 

 

1. 0608/Մ30 

 

2. Սննդամթերքի որակի վերահսկում                          

 

3. ECTS 

կրեդիտ  6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2, լաբ.-2 

6.   1-ին կիսամյակ  7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել խորացված և հիմնավորված գիտելիքներ սննդամթերքի 

որակի վերահսկման գործընթացներում կիրառվող քիմիական, ֆիզիկական և 

կենսաբանական  հետազոտման մեթոդների վերաբերյալ: 

 Ուսանողին ծանոթացնել սննդամթերքի որակի վերահսկման գործընթացներում 

կիրառվող ժամանականից փորձագիտական մեթոդներին, հիմնական 

հասկացություններին, մեխանիզմներին և սարքավորումներին, զարգացնել 

լաբարատորիաներում և գիտական հաստատություններում աշխատելու 

հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդներ: 

 Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության      

ոլորտներում  քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և 

կիրառական դրույթները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական  

վերլուծութուն:    

 Գործնականում իրականացնել  արտադրական գործընթացների 

արդյունավետության     վերահսկում: 

 Օգտագործել ստացած գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում: 

 Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 
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անվտանգության վրա: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

 Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի 

աղտոտիչները: 

Ա3. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդները:  

Բ5. Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա:    

Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

96. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

97. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

98. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

99. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Նմուշարկում և նմուշի նախապատրաստում: Սարքավորումներ, նյութեր և 

ռեակտիվներ: Փորձարկման նախապատրաստում: Փորձարկման արդյունքների մշակում: 

Արդյունքների ներկայացում: Քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների 

ֆոտոմետրիկ որոշումների տեսակները: Ատոմային-աբսորբցիոն մեթոդի կիրառությունը 

սննդամթերքներում և հումքում քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների 
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որոշման համար: Չոր հանքայնացման մեթոդը և նրա կիրառությունը: Օրգանոլեպտիկ 

մեթոդներ, մեթոդների կիրառման ընդհանուր պայմաննները: Սննդամթերքներում և 

հումքում խանավության որոշման մեթոդներ: Սննդամթերքներում և հումքում մյութերի 

որոշման էքստրակցիոն մեթոդներ: Յուղայնության որոշման մեթոդներ: Թթու 

ֆոսֆատազայի  մնացորդային ակտիվության որոշման մեթոդ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01.Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

М., 2002.  

7. Современные методы физико-химического анализа: Информационно-методическое    

пособие/Под ред. д.м.н. Л.Г. Подуновой. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора   

Минздрава России, 2005. 

8. Методические рекомендации по проведению пробоподготовки пищевых продуктов 

для определения содержания токсичных элементов/ Под ред. д.м.н., проф. Е.Н. 

Беляева. М.:Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002.  

9. Ерохина С.И., Ермаченко JI.A. Методы определения содержания токсичных 

элементов в пищевых продуктах: Сборник докладов «Определение содержания 

токсичных металлов и микропримесей в пищевых продуктах». М.: Пищепромиздат, 

2001.  
 

«Մասնագիտացման դասընթացներ» 

Պարտադիր 

 
1. 0608/Մ17 

0604/Մ21 

 

2. «ՀԲ» Սննդի տեխնոլոգիաներ: Սննդամթերքի 

արտադրությունների և պահպանման ֆիզիկաքիմիական 

օրինաչափություններ: 

3.       6 

 ECTS 

կրեդիտ 

4.   4 ժամ/շաբ. 

 

5.  դաս.-2, լաբ.-2 

6.  1-ին կիսամյակ 

 

7.   Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 Ուսանողներին տալ սննդի` որպես բարդ դիսպերս համակարգերի 

առանձնահատկությունների և դրանում տեղի ունեցող փոփոխությունների վրա 

ազդող գործոնների ֆիզիկաքիմիական մեկնաբանությունների մասին գիտելիքներ: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել սննդամթերքի արտադրության հիմնական փուլերի 

ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների,  դրանց ղեկավարման միջոցների հետ:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Մեկնաբանել սննդամթերքում առկա խոնավության տարբեր ձևերի առկայությունը: 
 Նկարագրել սպիտակուցների բնափոխման, հիդրատացման, դեհիդրատացման, 

ուռչեցման պրոցեսների առանձնահատկությունները: 

 Ներկայացնել ճարպերի կրած փոփոխությունները սննդամթերքի ջերմային 

մշակման ժամանակ, սպիրտային և կաթնաթթվային խմորման պրոցեսները: 
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 Իրականացնել սննդի  արտադրական պրոցեսների  վերլուծությունը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Գնահատել սննդամթերքում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները և 

հասկանալ այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերք-

ներում՝ տարբեր գործոնների ազդեցության տակ: 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում: 

 Կարողանալ իրականացնել արտադրական պրոցեսների  հաշվարկներ:  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 Գործնականում կիրառել ֆիզիկաքիմիական մեթոդները սննդամթերքի տարբեր 

տեսակների ուսումնասիրման համար: 

 Ստեղծագործաբար օգտագործել ստացված գիտելիքները տարբեր տիպի 

գործնական խնդիրների լուծման համար։  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա1. Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության ոլորտներում 

քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Բ4. Օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման,  սերտիֆիկացման, 

հայտարարագրման, դրանց սխեմաների  վերաբերյալ  տեսական և գործնական  

գիտելիքները, Եվրասիական Տնտեսական Միության  կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին 

վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը: 

Բ6. Գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

2. Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

3. Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

4. Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

5. Հետազոտական աշխատանքի կատարում: 

6. Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

5. Ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

6. Հետազոտական աշխատանք` 0-4 միավոր։ 
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7. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

8. Մասնակցությունը դասընթացին` 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1 Սննդամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի բնութագիրը։ Խոնա-

վության վիճակը մթերքներում. ադսորբցիոն, օսմոտիկորեն և մազանոթայնորեն կապված 

խոնավություններ և մարմնի ծավալային կարկասում գտնվող խոնավություն։ Թեմա 2 

Սպիտակուցների կառուցվածքը, բնափոխումը, հիդրատացիան, դեհիդրատացիան, 

դեստրուկցիան, ուռչեցումը և լուծումը։ Կաթնամթերքների,  ձվի և ձվից պատրաստված 

մթերքների, հացահատիկի և հատիկընդեղենի սպիտակուցներ։ Թեմա 3 Դի- և 

պոլիշաքարների հիդրոլիզը։ Սպիրտային և կաթնաթթվային խմորումներ։ Թեմա 4 

Ճարպերի հիդրոլիզը և օքսիդացումը սննդամթերքի ջերմային մշակման ժամանակ։ 

Ճարպերի կրած փոփոխությունները սննդամթերքի եփման ժամանակ և տապակման 

ժամանակ։ Թեմա 5 Սննդի արտադրության հիմնական սկզբունքները: Սննդի 

հատկությունները և մշակումը: Թեմա 6 Հումքի նախապատրաստում: Սարքավորումներ 

հումքի նախապատրաստման համար: Հսկողության  և նմուշառման և ավտոմատ 

եղանակներ: Թեմա 7  Սննդային բաղադրիչների բաժանում, խտացում, քամում, 

էքստրակցում, ֆիլտրում: Սարքավորումներ: Թեմա 8  Ճառագայթում, սարքավորումներ, 

դոզավորում: Ճառագայման ազդեցությունը փաթեթավորման վրա, ստուգման մեթոդներ: 

Սպիտակեցնող նյութեր, սարքավորումներ, ազդեցությունը սննդի վրա: Թեմա 9 Երես-

պատում, ծածկույթներ, երեսպատման նյութեր, շոկոլադապատում: Փաթեթավորում,  

փաթեթավորման նյութեր:   
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1.    0608/Մ20 2. «ՀԲ»  Սննդամթերքի ստանդարտացում և 

սերտիֆիկացում 

3.   6 ECTS  

կրեդիտ                     

4.    4 ժամ/շաբ.              5.   դաս.-2, գործ.-2 

 

6.    1-ին կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 
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 Ուսանողին տալ գիտելիքներ սննդամթերքի ստանդարտացման և 

համապատասխանության գնահատման ձևերի  վերաբերյալ: 

 Ուսանողին իրազեկ դարձնել ՀՀ-ում և Մաքսային միությունում գործող  

սննդամթերքին վերաբերող  նորմատիվ փաստաթղթերի (ստանդարտներ, 

տեխնիկական կանոնակարգեր, տեխնիկական պայմաններ և այլն) 

բովանդակությանը և դրանց հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններին: 

  Ծանոթացնել սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների փորձարկման 

մեթոդներին: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի՝ 
ա.  Մասնագիտական  գիտելիք և իմացություն. 

 Հիմնավորել սննդամթերքի ստանդարտացման և համապատասխանության 

հավաստման ձևերի (սերտիֆիկացում և հայտարարագրում)  տեսական 

հիմունքները, 

 

բ.   Գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 Ներկայացնել սննդամթերքի ստանդարտացման,  սերտիֆիկացման, 

հայտարարագրման, դրանց սխեմաների  վերաբերյալ  տեսական և գործնական  

գիտելիքները: 

 Ներկայացնել Եվրասիական տնտեսական Միության  կողմից ընդունված՝ 

սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը: 

գ.   Ընդհանրական կարողություններ. 

 Կիրառել ստացված գիտելիքները: 

 Օգտվել համապատասխանության հավաստման բնագավառում տարբեր 

նորմատիվ փաստաթղթերից, սննդամթերքի  տարբեր  խմբերին վերաբերող 

տեխնիկական կանոնակարգերից և դրանց  կիրառումն ապահովող կամավոր և 

պարտադիր միջագային, միջպետական, եվրոպական, ազգային ստանդարտներից, 

ինչպես նաև  ՀՀ  և ԵԱՏՄ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերից: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող   հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի 

աղտոտիչները: 

Բ4. Օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման,  սերտիֆիկացման, 

հայտարարագրման, դրանց սխեմաների  վերաբերյալ  տեսական և գործնական  

գիտելիքներիը, Եվրասիական Տնտեսական Միության  կողմից ընդունված՝ 

սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը: 

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ): 

Գ3. Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 
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օգտագործմամբ։ 

2. Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

3. Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

        4.   Հետազոտական աշխատանքի կատարում: 

        5.   Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

1. Ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

2. Հետազոտական աշխատանք` 0-4 միավոր։ 

 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

4. Մասնակցությունը դասընթացին` 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

        Թեմա 1`  Ընդհանուր տեղեկություններ ստանդարտացման և 

համապատասխանության հավաստման մասին. էությունը, նպատակները, իրավական 

հիմքերը (ՀՀ օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը), սկզբունքները և իրականացման 

կանոնները, 

        Թեմա 2` Սննդամթերքի համապատասխանության հավաստումը. 

Արտադրանքի սերտիֆիկացման  կամ  հայտարարագրման կարգը և ստանդարտացման 

նորմատիվ փաստաթղթերը, 

       Թեմա 3` Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգը  (ՄՄ ՏԿ 021/2011) 

սննդամթերքի անվտանգության մասին , 

      Թեմա 4՝ Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը  հացահատիկի, 

հյութամթերքի , յուղաճարպային արտադրանքի   անվտանգության մասին,  

      Թեմա 5` Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը  սննդամթերքի 

փաթեթավորման, սննդամթերքի մակնշման վերաբերյալ,  

      Թեմա 6՝   Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը    

կաթնամթերքի  և  մսամթերքի անվտանգության  մասին,   

      Թեմա 7՝  Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը   երեխաների և 

պատանիների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին, 

     Թեմա 8՝  Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը՝   ”Հատուկ 

նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների անվտանգության մասին”,  

“Սննդային հավելումների անվտանգության մասին ”:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 1. Մալխասյան Ա.Ց. “Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության 

           հավաստում և որակի կառավարում”, Երևան, “Լեգալ պլյուս”, 2001 

 2. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и  



 

 

 

314 

 

           метрологии, Р./Д.,  “Март”. 2000 

3. Основы стандартизации и сертификации пищевых продуктов (Под общей редакцией   

          А.П.Нечаева), М., “Колос”, 2008 

 4. Действующие технические регламенты таможенного союза (ТР ТС) по разным группам  

          пищевых  продуктов и ТР ТС 021/2011 “О безапасности пищевых продуктов”                
 

 

1. 0608/Մ18 

 

2. Սննդի արտադրություններում օգտագործվող 

լվացող,մաքրող և վնասազերծող միջոցներ 

3. ECTS 

կրեդիտ 6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2, լաբ.-2 

6.     2-րդ կիսամյակ  

 

7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդի արտադրություններում 

օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ վերաբերյալ: 

 Ուսանողներին ներկայացնել սննդի արտադրություններում օգտագործվող 

մակերևույթային ակտիվ նյութերի դասերը և դրանց կիրառման 

հնարավորությունները լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներում: 

 Ուսանողին տալ ելակետային գիտելիքներ լվացող, մաքրող և ախտահանող 

միջոցների   ազդեցության առանձնահատկությունների, մեխանիզմների և 

կիրառման բնագավառների վերաբերյալ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և 

ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները: 

 Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային 

թույլատրելի քանակական նորմերը: 

 Նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում սննդի 

արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող 

միջոցների կիրառման ժամանակ: 

 Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական 

հիմունքներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը 

վերաբերող խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

 Կանխատեսել կիրառվող միջոցների ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա:   

 Բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում 

սննդամթերքներում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ: 

 Վերլուծել  սննդամթերքի պահպանման մակարդակի բարձրացման 

ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա5. Հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և 



 

 

 

315 

 

ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը 

վերաբերող խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Բ5. Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա:  

Բ6. Գնահատել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի 

ցուցադրում: 

 Ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում,  կոնկրետ իրավիճակների 

վերլուծություն, անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Լաբորատոր աշխատանքների կատարում: 

 Ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր:  

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

100. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

101. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

102. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

103. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Օճառ.օճառների քիմիան: Օճառների ստացման ժամանակակից եղանակները, 

տեսակները: Օճառների քիմիական կառուցվացքը և ազդեցութնան մեխանիզմը: 

Սինթետիկ լվացող միջոցներ, դրանց դասակարգումը: Մակերեսային ակտիվ 

նյութեր(ՄԱՆ), դրանց դասակարգումը: ՄԱՆ-երի անհատական և համակցված 

ազդեցությունն և դրանց կիրառման հնարավոությունը սննդի արդյունաբերություններում 

օգտագործվող լվացող և մաքրող միջոցներում: Սննդի արդյունաբերություններում 

օգտագործվող  ախտահանիչ միջոցներ, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները: 

Սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ  

արդյունավետության վերահսկումը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002.-528 с 
2. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

в пищевой промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005.-312с 
3. Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and 

Biological Materials, Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446. 
4. J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 
 

 

 

 

 

1.  0608/Մ19 

 

2. Սննդի մանրէաբանություն և սննդի հիգիենա 

 

3. ECTS 

կրեդիտ  6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2,  լաբ.-2 

6.     2-րդ կիսամյակ 

 

7.  Եզրափակիչ քննություն 

 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ միկրոօրգանիզմներով (բակտերիաներով, 

միցելիալ սնկերով) սննդի աղտոտման մասին, որը մեծ վտանգ է ներկայացնում 

բնակչության առողջության համար: 

  Բացատրել ախտածին բակտերիաների առանձին խմբերի նշանակությունը սննդի 

արտադրության առանձին ճյուղերի համար: 

  Ցույց տալ միկրոօրգանիզմների աճը ճնշելու համար օգտագործվող 

տեխնոլոգիաների նշանակությունը և գնահատականը, ներկայացնել միջազգային 

պահանջները, սննդի արտադրություններում հիգիենիկ նախագծման ճիշտ 

ներդրման սկզբունքները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել  բնակչության առողջության համար վտանգ ներկայացնող ախտածին և 

պայմանական ախտածին միկրոօրգանիզմները, սննդում նրանց զարգացումը և 

կենսունակությունը ապահովող ֆիզիկական, քիմիական և էկոլոգիական 

գործոնները: 

 Լուսաբանել սննդային հումքի վերամշակման տեխնոլոգիական ուղիների 

ազդեցությունը ախտածին միկրոօրգանիզմների կենսունակության վրա, 

հարմարվողականության, սիներգիզմի և անտագոնիզմի գործոնները  սննդային 

հիվանդություններ առաջացնող բակտերիաների խմբերի համար: 

 Գիտակցել միջազգային կազմակերպությունների նշանակությունը սննդի 

մանրէաբանական անվտանգության համար:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Վերլուծել և գնահատել ախտածին և պայմանական ախտածին բակտերիաների 

քանակական պարունակության մեթոդները: 

 Օգտագործել բնակչության համար վտանգ ներկայացնող բակտերիաների 

հիմնական խմբերի նույնականացման մեթոդները (մոլեկուլյար, կլասիկ): 
 Հիմնավորել սարքավորումների մակերեսներից, աշխատանքային մակերեսներից, 

օդից, աշխատողների ձեռքերից նմուշառման կանոնները, որոնք պատրաստի 



 

 

 

317 

 

սննդամթերքի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից են:   

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային 

թույլատրելի քանակական նորմերը: 

Ա6. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Բ5. Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա:   

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

104. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

105. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

106. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

107. Մասնակցություն դասընթացին․ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ներածություն:Սննդամթերքների կենսաանվտանգության խնդիրները: 

Թեմա 2.Կենսաանվտանգության սկզբունքները  արտադրական պայմաններում. Սննդի 

արդյունաբերությունների համար վտանգ ներկայացնող պաթոգեն բակտերիաների 

հիմնական տեսակները: 

Թեմա 3. Միցելիալ սնկերը և միկոտոքսինները, որպես սննդային հումքի և սննդամթերքի 

աղտոտիչներ:  

Թեմա 4. Սննդամթերքի արտադրությունների հիգիենիկ սերտիֆիկացումը ըստ НАССР: 

Թեմա 5. Հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են պաթոգեն բակտերիաների 

տարածմանը սննդի արտադրություններում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Ефимочкина Эмерджентные бактериальные патогенны в пищевой микробиологии. 

Москва –Изд-во РАМН, 2008. 

2. Рекомендации для предприятий, осуществляющих разработку программы 

производственного контроля с учётом принципов НАССР; IFC&BMBF; 2013 

3. H. Schmidt, E. Rodrick   Food Safety Handbook. 2003: A  John Wiley  & Sons Publication.  

4. Biologocal Safety: Principales and Practices. Edit. O.Fleming, L.Hunt; ASM Press, 2007  

Washington;p.597. 

5. Hygiene in Food Processing; edit. H.Lelieveld;J.Holah;B.Withe; CRC Press., 2015,p. 450. 
 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

1. 0608/Մ22 

 

2. Սննդամթերքի արտադրությունների ռիսկերի 

վերլուծություն 

3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4.   2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1, գործ.-1 

6.   3-րդ կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն (առանց 

ընթացիկ քննությունների) 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 Հիմնվելով սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռիսկերի գնահատման 

միջազգային փորձի վրա, հաշվի առնել Եվրասիական տնտեսական միության 

/ԵԱՏՄ/ մոտեցումները տվյալ ոլորտի զարգացման և վերահսկման հարցում:  

 Ուսանողներին ծանոթացնել ռիսկերի գնահատման և վտանգների վերլուծության 

մեթոդներին: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել ռիսկերի կառավարման՝ աշխարհում ընդունված 

ժամանակից մեթոդիկաներին: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել սննդամթերքի անվտանգության և դրա որակի 

ապահովման միջազգային ստանդարտներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  Ցուցադրել ռիսկերի գնահատման և վերլուծության միջազգային լավագույն փորձի 

իմացություն: 

  Օգտագործել կառավարման ժամանակակից մեթոդները: 

  Կիրառել սննդամթերքի անվտանգության և որակի ապահովման ոլորտներում 

միջազգային ստանդարտների համակարգերը։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

   Տարանջատել և հստակ ձևակերպել ռիսկերն ու վտանգները: 

   Մշակել և ներկայացնել տարբեր միջազգային համակարգերով ռիսկերի 

վերլուծության սխեմաները: 

    Կազմել համապատասխան արտադրական պրոցեսի ռիսկերի գնահատման 

նախագծեր։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Ստեղծագործաբար օգտագործել ստացված գիտելիքները տարբեր տիպի  
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գործնական խնդիրների լուծման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա1. Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության      

ոլորտներում քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական 

դրույթները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Բ4. Օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման,  սերտիֆիկացման, 

հայտարարագրման, դրանց սխեմաների  վերաբերյալ  տեսական և գործնական  

գիտելիքներիը, Եվրասիական Տնտեսական Միության  կողմից ընդունված՝ 

սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը: 

Բ6. Գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը:  
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ընթացիկ ստուգումներ՝ 0-4 միավոր։ 

 Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր։ 

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։  

 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ռիսկերի վերլուծության բաղադրիչները և դրանց նշանակությունը: Թեմա 2. 

Սննդամթերքի ռիսկերի դասակարգումը: Թեմա 3. Սննդամթերքի որակի և 

անվտանգության ապահովման ռիսկերի դասակարգումը: Թեմա 4. Ռիսկերի գնահատման 

և ռիսկերի կառավարման գործառնական տարբերությունները: Թեմա 5. Ռիսկերի 

գնահատում և վտանգի վերլուծություն: Թեմա 6. Սննդամթերքի անվտանգության 

գնահատում HACCP-ի հիման վրա: Թեմա 7. Սննդամթերքի անվտանգության և որակի 

կառավարման համակարգերում վտանգների գնահատումը (TACCP-մեթոդիկա):  Թեմա 8. 

Սննդամթերքի արտադրության անվտանգության ռիսկերի գնահատումը (HARPС): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. 1 Hoffmann S. Ensuring Food Safety around the Globe: The Many Roles of Risk Analysis 

From Risk Ranking to Microbial Risk Assessment// Risk Analysis Volume 30, Issue 5, pages 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/risk.2010.30.issue-5/issuetoc
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711–714. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.2010.01437.x/full (дата 

обращения  14.01.12). 

2. Lofstedt R. Communicating Food Risks in an Era of Growing Public Distrust: Three Case 

Studies// Risk Analysis Volume 33, Issue 2, pages 192–202. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.2011.01722.x/full 

(дата обращения  08.04.13). 

3. Юссуф А.М. Природно-климатические и социально-экономические условия 

развития АПК республики ЧАД // Инженерный вестник Дона выпуск 4 (часть 2) 

2012г. [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1337 (дата обращения  08.04.13). 

4. Самсонова М.Л. Учет экологических факторов при разработке инновационного 

бизнес-плана // Инженерный вестник Дона выпуск 4 (часть 2) 2012г. [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1424 (дата 

обращения  08.04.13). 

5. Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании»  № 184 

от 27 декабря 2002 г. 

 
 

 

1.  0608/Մ24 

 

2. Կեղծված սննդամթերքի հիմնահարցեր   

 

3. ECTS 

կրեդիտ  3 

4.     2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-1, գործ.-1  

6.     3-րդ կիսամյակ 7.   Եզրափակիչ քննություն (առանց ընթացիկ 

քննությունների) 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդամթեքրի կեղծման մեթոդների մասին 

համաշխարհային մակարդակով, կեղծման և սննդի անվտանգության կապի մասին: 

 Ուսանողներին ներկայացնել կեղծման մեթոդները և տեսակները, սննդամթերքի 

կեղծման հայտնաբերման մեթոդները: 

 Ուսանողներին ներկայացնել միջազգային օրենսդրությունը կեղծման 

հայտնաբերման վերաբերյալ: 

 

  9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

              ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել բուսական և կենդանական ծագման սննդի կեղծման հիմնական 

տեսակները: 

 Լուսաբանել կեղծիքների ազդեցությունը սննդի անվտանգության վրա: 

 Մեկնաբանել սննդամթերքների զանգվածային կեղծման հիմնական միտումները:  
 

               բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 Վերլուծել և գնահատել կեղծված սննդամթերքի օգտագործման ռիսկը սպառողների 

առողջության նկատմամբ: 
 Օգտագործել ժամանակակից անալիտիկ մեթոդները կեղծման հուսալի 

նույնականացման համար: 
 Հիմնավորել սննդի կեղծման նույնականացման համալիր մոտեցումը։ 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/risk.2010.30.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.2011.01722.x/full
http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1337
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              գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա1. Ներկայացնել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության      

ոլորտներում քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական 

դրույթները: 

Ա3. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

Բ1. Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական 

վերլուծություն, գործնականում իրականացնել  արտադրական գործընթացների 

արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն:  

Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ընթացիկ ստուգումներ՝ 0-4 միավոր։ 

 Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր։ 

 Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

  Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Սննդի կեղծում և սննդամթերքի անվտանգություն: Սննդամթերքների կեղծման 

տեսակներ: Սննդամթերքների կեղծման նվազեցման եղանակները: Սննդամթերքների 

կեղծման նույնականացման մեթոդները: Կեղծ սննդամթերքի միջազգային 

օրենսդրությունը:    
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дмитриченко М. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продоволь-

ственных товаров: Учебное пособие. Питер. 2003. С. 5;  

2. Чепурной И.П. Защита прав потребителей. Виды и способы обмана покупателя 

при продаже продовольственных товаров. Издательство: Феникс, 2003 г. C. 6; 

3. Н.Н. Роева,  Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания.  

Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2009. 

4. Food Adulteration and Consumer Awareness. in Dhaka City, 1995-2011.  J. health 

popul nutr 2014 Sep;32(3):452-464; 

5. Prevention of food adulteration, сас/rc/, 2004, p.15 

 

 

1. 0603/Մ18 

 

2. Ախտահանող և մանրէազերծող միացություններ։ 

Կոսմետիկ միջոցներ 

3. ECTS 

3 կրեդիտ 

4.      2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-1,  լաբ.-1 

6.      2-րդ կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ  քննություն (առանց ընթացիկ 

քննությունների) 

8.      Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ծանոթացնել ուսանողներին սանիտարահամաճարակային  նորմերին և 

կանոններին, ախտահանման և մանրէազերծման տեսակներին, միջոցներին,  

դասակարգմանը, կիրառման ոլորտներին:  

 Ներկայացնել ախտահանիչ նյութերի կիրառությունը գյուղատնտեսության, 

բժշկության, կենցաղի և սննդամթերքի ոլորտներում: Ախտահանիչ և 

մանրէազերծող նյութերի կիրառությունը կոսմետոլոգիայում:  

  Ներկայացնել կոսմետիկ միջոցներում կիրառվող ծանր մետաղները, դրանց 

ազդեցությունը մաշկի վրա: Վնասազերծման եղանակները:  

   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Տարբերակել և դասակարգել  ախտահանիչ և մանրէազերծող  նյութերը: 

 Ճիշտ  կիրառել ախտահանիչ նյութերը  սննդային արդյունաբերության և  մեջ: 

 Նկարագրել կոսմետիկ միջոցների բաղադրությունը: 

 Ներկայացնել ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցների հետ աշխատելու 

անվտանգության կանոնները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

    Պատրաստել կենցաղում և արդյունաբերության մեջ օգտագործվող  նվազ 

թունավոր ախտահանիչ և մանրէազերծող լուծույթներ: 

   Պատրաստել մաքրող կոսմետիկ միջոցներ: 

   Վնասազերծել կամ մասնակիորեն չեզոքացնել ախտահանիչ և մանրէազերծող 

լուծույթներից հասցրված վնասները: 

http://ekolog.org/books/24/
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  Բացատրել ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցների կարևորությունը, 

կիրառման ոլորտները,  նրանց հասցրած վնասները և դրանց չեզոքացման 

տարբերակները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի 

քանակական նորմերը: 

Ա5. Հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և 

ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

108. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 0-4 միավոր։ 

109. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր։ 

110. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։  

111. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Թեմա 1. Սանիտահամաճարակային նորմեր և կանոններ: Թեմա 2. Ախտահանման և 

մանրէազերծման միջոցներ: Դրանց տարբերությունը,  դասակարգումը, տեսակները, 

կիրառման ոլորտները: Թեմա 3.  Ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցները բժշկության 

մեջ: Դրանց նորմերի պահպանման նորմերը: Թեմա 4. Կոսմետիկ միջոցներ: Կիրառման 

ոլորտները, տեսակները: Թեմա 5 . Ախտահանիչ և մանրէազերծող նյութեր, լուծույթների 

պատրաստում: Թեմա 6.   Ախտահանիչ և մանրէազերծող նյութերի, կոսմետիկ միջոցների 

հասցրած վնասները, դրանց  վերացման միջոցները և եղանակները:  Թեմա 7. Տարբեր 

օրգանական նյութերի, կայունացուցիչների  և ծանր մետաղների առկայությունը կոսմետիկ 

միջոցներում: Նրանց ազդեցությունը   մաշկի վրա: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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1. 0604/Մ25 

 

2. Սննդամթերքի պահպանման ժամկետ, պահպանման 

պայմաններ և տեխնոլոգիական ռեժիմներ 

3. ECTS 

կրեդիտ  3 

4.     2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-1, գործ.-1 

6.     2-րդ կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն  (առանց ընթացիկ 

քննությունների) 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդամթերքի պահպանման տարբեր 

պայմանների, ժամկետների, և տեխնոլոգիական ռեժիմների վերաբերյալ: 

 Ծանոթացնել սննդամթերքի պահպանման սանիտարական կանոններին և 

հիգիենիկ նորմերին:  

 Պարզաբանել սննդամթերքի պահպանման ընթացքում տեղի ունեցող ֆիզիկական, 

քիմիական, կենսաքիմիական և մանրէաբանական պրոցեսների 

առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Ներկայացնել սննդամթերքի պահպանման վրա ազդող գործոնները և նրանց 

նշանակությունը: 

 Նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքի պահպանման 

ընթացքում: 

 Բնութագրել պահպանման հիմնարար սկզբունքները: 

 Ներկայացնել սննդամթերքի պահպանման մեթոդները:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Օգտվել սննդի պահպանման նորմերի տեղեկատվական գրականությունից: 

 Կազմակերպել սննդամթերքի ռացիոնալ պահպանումը: 

 Գնահատել սննդամթերքի բնական կորուստը պահպանման ժամանակ: 

 Վերլուծել սննդամթերքի պահպանման մակարդակի բարձրացման ժամանակակից 

մեթոդներն ու մոտեցումները: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել ստացած գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

http://www./mnp.am/orenqnax.doc


 

 

 

325 

 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները: 

Ա4. Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի 

քանակական նորմերը: 

Բ2. Օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում: 

 Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

112. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 0-4 միավոր։ 

113. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր։ 

114. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։  

115. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սննդամթերքի պահպանման տեխնոլոգիական ռեժիմները. պահպանման ջերմաստիճան, 

օդի հարաբերական խոնավություն, լուսավորվածություն: Սննդամթերքի պահպանման 

սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը: Ֆիզիկական, քիմիական, 

կենսաքիմիական և մանրէաբանական պրոցեսները սննդամթերքի պահպանման 

ընթացքում: Ապրանքային կորուստները պահպանման ընթացքում. բնական, որակական և 

քանակական: Կորուստները կանխելու և նվազեցնելու միջոցները: Սննդամթերքի 

փաթեթավորում: Սննդամթերքի պահպանման ժամկետի որոշումը: Սննդամթերքի 

պահպանման ժամանակակից մեթոդները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. R. Steele, Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publishing, 

2004, 407 p.  

2. J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 

3. В.Е. Куцакова, И.А. Рогов, С.В. Фролов, В.И. Филиппов, Примеры и задачи по 

холодильной технологии пищевых продуктов. Ч.1. Теоретические основы 

консервирования, М.: Колос,2001, 134 с. 

4. Р.З. Григорьева,  Современные технологии хранения пищевых продуктов. Учебное 

пособие. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. 

Кемерово, 2003, 104 с.  
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1. 0603/Մ17 

 

2. «ՀԲ» Հավելանյութերը սննդամթերքի արտադրություններում 3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, լաբ.-2 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

 Ուսանողներին տեղեկացնել սննդի արտադրություններում օգտագործվող 

հավելանյութերի մասին:   

 Ուսանողներին ծանոթացնել հավելանյութերի օգտագործման հիմնապատճառներին։ 

 Ծանոթացնել ներկայումս օգտագործվող չափորոշիչներին (ГОСТ, IDT, MOD և այլն) և 

որոշ հավելանյութերի որոշման եղանակներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

   Ձևակերպել հավելանյութերի դասակարգումը: 

   Ճանաչել  ГОСТ, IDT, MOD և այլն չափորոշիչները: 

   Մատնանշել հավելանյութերի կիրառման հիմնապատճառները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Տարբերակել սննդամթերքում կիրառվող հավելանյութերը: 

 Գործնականում իրականացնել սննդամթերքում  հավելանյութերի  հայտնաբերումը: 

     Գործնականում իրականացնել հավելանյութերի հայտնաբերման  մեթոդի  մշակում։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  Տարբերակել  կիրառվող  հավելանյութերի դրական և բացասական կողմերը։ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա4. Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի 

քանակական նորմերը: 

Ա6. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները: 

Բ1. Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն, 

գործնականում իրականացնել  արտադրական գործընթացների արդյունավետության 

վիճակագրական վերլուծություն: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 
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գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Հետազոտական աշխատանքի կատարում: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1. Ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

2. Հետազոտական աշխատանք` 0-4 միավոր։ 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, 

ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

4.  Մասնակցությունը դասընթացին` 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. Թեմա 1. Ներածություն։ 

Սննդի արտադրությունում օգտագործվող հավելանյութերի դասակարգում։ Դրանց 

կիրառման պատճառները։ Թեմա 2. Պահածոյացնող նյութեր։ Հակաթթվեցուցիչ։  Թեմա 3. 
Կայունացուցիչներ։ Հակաբիոտիկներ։ Թեմա 4. Թթվայնության կարգավորիչ, փխրեցուցիչ, 

հակագնդիկացնող։ Թեմա 5. Ներկանյութեր։ Թեմա 6. Համի և բույրի ուժեղացնող նյութեր։ 

Քաղցրացուցիչներ։ Թեմա 7. Պնդացնող, կայունացուցիչ, կապող, էմուլգացնող նյութեր։ 

Թեմա 8. Փրփուրհանգեցնող, էմուլգացնող, հակագնդիկացնող, ջնարակիչ և այլ նյութեր։ 

Թեմա 9. Հացաբուլկեղենի արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 10. Մսամթերքի 

արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 11. Կաթնամթերքի արտադրությունում 

օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 12. Հրուշակեղենի արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 
13. Հյութերի և զովացուցիչ ըպելիքների արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 14. 
Ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 15. Սոուսների 

արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 16. Պահածոների արտադրությունում 

օգտագործվող ՀՆ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Колодязная В. С.. ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ. Санкт-Петербург 1999, 143с. 

2. Ильин Д.Ю., Ильина Г.В.. Пищевая химия. Пенза 2016, 152с. 

3. Обрезкова М.В., Каменская Е.П.. ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ. Бийск 2016, 99с. 

4. Belitz H.-D.,Werner Grosch,  Peter, Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2009, 1070p 
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1. 0608/Մ26 2. Սննդամթերքի թունաբանություն 3. ECTS 

կրեդիտ  6 

4.     4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2, լաբ.-2 

6. .   2-րդ կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ տարբեր բնույթի տոքսիկ միացություններով 

սննդի աղտոտման վերաբերյալ, կենսաբանական և քիմիական ծագման, որոնք 

վտանգ են ներկայացնում բնակչության առողջության համար: 

 Ուսանողներին ներկայացնել  սննդի արտադրության զարգացող տեխնոլոգիաների 

և ալերգիկ և թունավոր միացություններով սննդի աղտոտման կապի մասին: Ցույց 

տալ սննդում պարունակվող տոքսինների համաճարակային և բժշկական 

նշանակությունը: Ներկայացնել սննդի թունաբանության բնագավառի միջազգային 

օրենսդրությունը:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Նկարագրել  բնակչության առողջության համար վտանգ ներկայացնող  սննդի 

արտադրությունում  նշանակություն ունեցող տոքսինների հիմնական խմբերը 

(բնական տոքսիններ, էկոտոքսիններ), նրանց հատկությունները, տարբեր 

օրգաններում կուտակվելու ընդունակությունը և այլ թույլ կամ ուժեղ տոքսիկ 

միացություններ փոխարկվելը: 

 Լուսաբանել սննդի արտադրության այս կամ այն տեխնոլոգիաների ազդեցությունը 

նոր տոքսիկ միացությունների առաջացման վրա (ակրիլամիդներ, նիտրոզամիններ, 

ամիններ և այլն) և նրանց մետաբոլիզմի ուղիները մարդու օրգանիզմում: 

   Բացատրել տոքսիկոկինետիկայի հիմնական դրույթները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

  Վերլուծել և գնահատել սննդամթերքի տարբեր բնույթի տոքսիններով աղտոտման   

վտանգը: 

 Օգտագործել տոքսիկության աստիճանի որոշման համար կենսաթեստավորման 

մեթոդներ: 
 Հիմնավորել մեթոդների ընտրությունը՝ հիմնվելով անալիտիկ թունաբանության 

գիտելիքների վրա:   
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա4. Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային 

թույլատրելի քանակական նորմերը: 

Ա6. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները: 

Բ2. Օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում: 

Բ5. Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 
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 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

116. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

117. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

118. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

119. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ներածություն  

Թեմա 2. Անալիտիկ թունաբանություն  

Թեմա 3. Հետազոտվող միացությունների տոքսիկության աստիճանի գնահատականը:  

Թեմա 4. Թունաբանական անվտանգություն և ռիսկի աստիճանի անալիզը:   

Թեմա 5. Սննդամթերքների տոքսինների հիմնական խմբերը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Пищевая химия.  A.Б. Нечаев;СПб.: ГИОРД, 2003, с.640. 
2. Микотоксины. В.А. Тутелян, Л.В. Кравченко, М: Пищ.издат; 2000.,с. 320. 

3. W.M. Dabrowski; Z.E. Sikorski, Toxins in Food;  

4. Tonu Pussa, Principles of Food Toxicology.  CRC.Press, 2014 by Taylor Francis, p. 344. 

5.         Pathogens and Toxins in Food. V.K.Junela; J.N.Sofos; ASM Press Washington,DC; 

2010, p. 526.  

 

 

1. 0608/Մ23 

 

2. Արտադրության մոդելավորում 

 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 2-րդ կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ քննություն 
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8. Ծրագիրը նպատակ ունի.  

Ուսանողներին ծանոթացնել` 

  արտադրության կազմակերպման և մոդելավորման ժամանկակից մեթոդներին, 

 պատշաճ լաբորատոր գործունեության /ՀՍՏ ԻՍՕ 17025:2005/ կազմակերպման և 

մոդելավորման ժամանակից մեթոդներին, 

 ազգային, միջազգային ոլորտային օրենսդրական և տեխնիկական 

կանոնակարգերի պահանջներին, 

 ռիսկերի վերլուծության պարտադիր համակարգին՝ որակի, սննդամթերքի 

անվտանգության, էկոլոգիական անվտանգության, տեխնիկական անվտանգության, 

աշխատանքի անվտանգության և լաբորատոր գործունեության կազմակերպման 

ոլորտներում, 

 արտադրանքի նույնականացմանը, փորձաքննությանը, համապատասխանության 

հավաստմանը և այլն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  Ցուցադրել արտադրության, լաբորատոր գործունեության կազմակերպման 

մոդելավորման ժամանակակից և կիրառական մեթոդների իմացություն: 

  Ներկայացնել ոլորտային տեղական և միջազգային օրենսդրությունը, 

տեխնիկական կանոնակարգերը: 

  Կիրառել որակի, սննդամթերքի անվտանգության, էկոլոգիական, 

տեխ.անվտանգության և աշխատանքի անվտանգության ոլորտներում ռիսկերի 

վերլուծության պարտադիր համակարգերի իմացությունը։ 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

   Համադրել ոլորտային միջազգային և տեղեկան օրենսդրական պահանջները և 

դրանց կիրառման հնարավորությունը: 

   Ներկայացնել լաբորատոր գործունեության կազմակերպման մոդելները, 

խնդիրները, ռիսկերը, սխալները, լաբորատոր նախագծեր և այլն: 

    Իրականացնել ռիսկերի վերլուծություններ՝ որակի, սննդամթերքի 

անվտանգության, էկոլոգիական, տեխ. անվտանգության և աշխատանքի 

անվտանգության ոլորտներում: 

 Կազմել համապատասխան ծրագրեր, կարգեր, հրահանգներ,  փաստաթղթեր՝ ՀՀ և 

միջազգային ոլորտային պահանջներին համապատասխան։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  Ստեղծագործաբար օգտագործել ստացած գիտելիքները տարբեր տիպի  

գործնական խնդիրների լուծման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները: 
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Ա3. Ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի 

մեթոդները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Բ6. Գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
  Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

120. 1-ին ընթացիկ քննությունը. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

121. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

122. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

123. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա1. Մոդելավորման  օբյեկտները, նպատակը, առավելությունները, 

արդյունավետության գնահատումը; Թեմա 2.   Ինտեգրված կառավարման համակարգերի 

մոդելավորում: Թեմա 3.   Արտադրության տեխնոքիմիական  վերահսկողության  

մոդելավորում: Թեմա 4.   Մոնիթորինգի և չափումների մոդելավորում: Թեմա 5.   

Փաստաթղթաշրջանառության և գրառումների կառավարման մոդելավորում: Թեմա 6.   

Կադրերի կառավարման մոդելավորում:Թեմա 7. Աշխատանքի անվտանգություն, 

չափանիշները, պահանջները,  ազգային  և միջազգային օրենսդրական դաշտի 

կարգավորում: Թեմա 8. Տեխնիկական անվտանգություն, չափանիշները, պահանջները,  

ազգային  և միջազգային օրենսդրական դաշտի կարգավորում: Թեմա 9. Արտադրական 

հիգիենա, չափանիշները, պահանջները,  ազգային  և միջազգային օրենսդրական դաշտի 

կարգավորում:Թեմա 10. Պատշաճ լաբորատոր գործունեության կազմակերպում, 

չափանիշները, պահանջները,  ազգային  և միջազգային օրենսդրական դաշտի 

կարգավորում: Թեմա11.Արտադրության մոդելավորում էկոլոգիական անվտանգության 

տեսանկյունից, հիմունքներ, ազգային  և միջազգային օրենսդրական դաշտի 

կարգավորում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Стехин А.П. Основы конструирования, моделирования и проектирования систем 
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управления производственными процессами: Учеб. пособие. – Донецк: ДонГАУ, 

2008. 

2. Основы теории оптимального управления: Учеб. Пособие для эконом. вузов/ 

В.Ф. Кротов,  

a. Б.А. Лагоша, С.М. Лобанов и др.; Под ред. В.Ф. Кротова. – М.: Высш. 

Шк., 2008.          

3. Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 

17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». 

Модуль З.М.: ИНФРА-М, 1999. 

4. 4. Дьяков В.И. Предпринимателю об охране труда. Иваново, ИГЭУ, 2002. 

 

 

1. 0603/ Մ16 

 

2. ԲՄՄ ընդհանուր տեխնոլոգիաներ և պոլիմերային 

կոմպոզիտներ 

3. ECTS 

կրեդիտ  6                                                                                               

4.  4 ժամ/շաբ. 5. Դաս. -2, գործ-2 

6. 2-րդ  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ՝ 

 սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների հիմնական 

տեսակների, 

 պոլիմերներից (պոլիմերային կոմպոզիտներից) իրերի պատրաստման 

տեխնոլոգիաների, 

 սննդի հետ շփվող պոլիմերներին ներկայացվող պահանջները (կառուցվածքային, 

ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների կոմպլեքս, 

 սննդի հետ շփվող պոլիմերների  քիմիայի զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

   

 Ներկայացնել   սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների 

հիմնական տեսակները: 

 Քննարկել  պոլիմերային փաթեթավորման և սննդի հետ շփվող սարքավորումների 

պոլիմերային դետալների դերը սննդային ռիսկերի գնահատման մեջ: 

 Մեկնաբանել  սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների  

սինթեզի և կիրառման  նպատակահարմարությունը կառուցվածքային, սննդային և 

էկոլոգիական անվտանգության հարցում:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Օգտագործել գործնական հանձնարարականները սննդային ռիսկերի նվազեցման կամ 

կանխարգելման համար ճիշտ փաթեթավորում իրականացնելու և տեխնոլոգիաներ 

ընտրելու համար: 
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 Կիրառել սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների սինթեզի և 

հատկությունների վերաբերյալ  ձեռք բերված գիտելիքները սննդի արտադրության, 

մշակման ու պահպանման հետ կապված խնդիրների լուծման համար: 

 Գնահատել պոլիմերների տարբեր մակնիշների և դրանց տարբեր հավելանյութերի 

արդյունավետությունը, բացահայտելու կողմնակի ազդեցությունները և բացասական 

դրսևորումները։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 
 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ): 

 Վերլուծել առաջացած խնդիրները և գտնել լուծման ուղիները։ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները: 

Բ2.   Օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների  և շրջակա միջավայրի  

ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում: 

Բ6. Գնահատել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

Գ3.   Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ՝  սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

124. 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

 

125. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր` 4 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, ընդհանուր 4 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5: 

 

126. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  
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127. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Պոլիմերներ և պոլիմերային կոմպոզիտներ: պոլիմերների բազմակողմանիությունը; դրան 

հասնելու եղանակները,   պոլիմերների մշակման եղանակները; պոլիմերների 

միկրոկառուցվածք, դրանից կախված պոլիմերների վարքը; պոլիմերների քայքայում, 

պոլիմերների մեխանիկական և ջերմային հատկությունները;  ՚պոլիմերների 

կենսաքայքայում և կենսաքայքայվող պոլիմերներ: Սննդի արտադրության և մշակման 

փուլում կիրառվող պոլիմերներ; դրանց ներկայացվող պահանջները; սննդային 

փաթեթավորման համար օգտագործվող պոլիմերներ, նպատակահարմարությունը 

ներկայացվող պահանջները; խնդիրները, լուծման եղանակները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. M. Akay, Introduction to polymer science and technology, 2012, free internet download books 

at bookbon.com 

2. Chin, S. Shivkumar, Polymers for Innovative Food Packaging ,  An Interactive Qualifying 

Project Report ,  Worcester Polytechnic Institute, 2010  

3. Eun-Soo ParkAntimicrobial polymeric materials for packaging applications: A review The 

Battle Against Microbial Pathogens: Basic Science, Technological Advances and Educational 

Programs, FORMATEX 2015,p.500 

4. Union guidelines on (EU)No 10/2011on plastic materials and articles intended to come into 

contact with food,2014, European Commission, Health and consumers directorate-general, 

Safity of the food chain, Innovation and sustainability . 

 

 
 

1.  0608/Մ27 

 

2. Քիմիական միացությունների կիրառումը կենցաղում 

 

3. ECTS 

կրեդիտ   3 

4.     2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-1,  լաբ.-1 

6.     3-րդ կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ քննություն (առանց ընթացիկ 

քննությունների) 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Հաղորդել ուսանողներին գիտելիքներ կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ 

քիմիական միացությունների վերաբերյալ: 

 Տալ ուսանողին ելակետային գիտելիքներ կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ 

քիմիական միջոցների  քիմիական բաղադրության, կառուցվածքի և ազդեցության 

մեխանիզմների վերաբերյալ: 

 Ծանոթացնել ուսանողին կենցաղում օգտագործվող ժամանակակից քիմիական 

նյութերի հիմնական դասերին և որակի հսկման մեթոդներին:  

 

  9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Հիմնավորել կենցաղում օգտագործվող միջոցների ժամանակակից 

մոտեցումները: 

 Նկարագրել հումքի և պատրաստի արտադրանքի թունավորման սահմանային 

թույլատրելի քանակական նորմերը: 

 Նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում կենցաղում օգտագործվող 
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միջոցների կիրառման ժամանակ: 

 Ներկայացնել կենցաղում օգտագործվող միջոցների կազմակերպչական 

հիմունքներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը 

վերաբերող խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

 Կանխատեսել կիրառվող միջոցների ազդեցությունը հումքի և սննդի 

անվտանգության վրա: 

 Բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում 

կենցաղում կիրառվող քիմիական միացություններում տարբեր գործոնների 

ազդեցությամբ: 

 Վերլուծել կիրառվող միջոցների անվտանգության մակարդակի բարձրացման 

ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 Վերլուծել ստացված տվյալները և կատարել եզրակացություններ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա4. Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային 

թույլատրելի քանակական նորմերը: 

Ա5. Հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և 

ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները: 

Բ6. Գնահատել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի 

աղտոտիչների հիմնական խմբերը: 

Բ7. Բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում 

սննդամթերքներում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր  աշխատանքներ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

128. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 0-4 միավոր։ 

129. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր։ 

130. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։  

131. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական 
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տոմսեր, ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Կենցաղում կիրառվող քիմիական միացությունների հիմնական դասերը: Լվացող 

միջոցներ: Լվացող միջոցների ընտրության հնարավորությունը ըստ նպատակի: 

Սինթետիկ լվացող միջոցներ  և դրանց համակցված ազդեցությունն և կիրառումը 

կենցաղում: Ներկեր: Ժամանակակից ներկերի բաղադրությունը: Լաքեր: Պիգմենտներ: 

Խեժեր: Էմուլսիոն ներկեր: Սոսինձներ: Բուսական և կենդանական սոսինձներ: Մածուկներ 

տարբեր նպատակների համար: Կենցաղում կիրառվող յուղային բաղադրություններ: 

Տարբեր մետաղների մակերեսների մշակման քիմիական միջոցներ: Փայտի մշակման 

քիմիական միջոցներ: Կենցաղային միջատների  և կրծողների դեմ պայքարի միջոցներ: 

Պարֆումերիա և կոսմետիկա: Ավտոմեքենայի կոսմետիկա: Կենցաղում կիրառվող 

նյութերի թունաբանական և հրդեհավտանգավորության բնութագրերը:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2005.-528 с 
6. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2003.-312с 
7. Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and 

Biological Materials, Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446. 
8. J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p. 
 

 

1. 0608/Մ17 

 

2. Գյուղատնտեսական նշանակության քիմիական միջոցներ 

 

3.       3 

ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1, լաբ.-1 

6.  3-րդ կիսամյակ 7. Եզրափակիչ քննություն (առանց ընթացիկ 

քնությունների) 

8. Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին ծանոթացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի 

բարձրացման նպատակով կիրառվող քիմիական միջոցներին, դրանց 

հատկություններին, թունավորության աստիճանին, կիրառման 

առանձնահատկություններին: 

 Ուսանողներին ներկայացնել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող կենսաբժշկական 

նշանակության քիմիական միջոցները, կենդանիների կերի մեջ կիրառվող 

հակաօքսիդիչները: 

 Ուսանողներին տեղեկություն տրամադրել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող 

թունաքիմիկատների վերաբերյալ: 

 Ուսանողներին ներկայացնել գյուղատնտեսության մեջ հանքային 

պարարտանյութերի կիրառման նպատակահարմարությունը։ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Հիմնավորել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների դրական և 

բացասական հետևանքները: 



 

 

 

337 

 

   Դասակարգել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցները: 

   Որակավորել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների 

հատկությունները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Կատարել գյուղատնտեսության մեջ քիմիական միջոցների կիրառման 

հետևանքների ամբողջական գնահատում: 

   Փաստարկել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների 

թունավորության ռիսկերը: 

   Գնահատել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

  Ընտրել քիմիական միջոցներ  գյուղատնտեսության մեջ նպատակային կիրառման 

համար։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա2. Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ 

օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները: 

Բ3. Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող 

խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում: 

Բ5. Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի 

անվտանգության վրա: 

Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

 Դասախոսություններ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի 

օգտագործմամբ։ 

 Լաբորատոր աշխատանքներ:  

 Ռեֆերատներ և նախագծեր,  կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

անհատական և թիմային աշխատանք: 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ, սեմինարներ, բանավեճեր: 

 Անհատական խորհրդատվություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

132. Ընթացիկ ստուգումներ՝ 0-4 միավոր։ 

133. Ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-4 միավոր։ 

134. Մասնակցությունը դասընթացին՝ 0-3 միավոր։  

135. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական 

տոմսեր, ընդհանուր 9 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Թեմա 1. Գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցներ. դասակարգումը, 

կիրառման առանձնահատկությունները, սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիաները: 

Թեմա 2. Բույսերի աճի խթանման համար կիրառվող քիմիական միջոցներ` 

պեստիցիդներ, նիտրոզոամիններ, օրգանական պարարտանյութեր. դասակարգումը, 

քիմիական և կումուլյատիվ հատկությունները, կիրառման առանձնահատկությունները:  

Թեմա 3. Անասնաբուծության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցներ. ազդեցության 

ընդհանուր նկարագրությունը, թույլատրելի կոնցենտրացիաները:   

Թեմա 4. Անօրգանական հավելումների կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ. 

դասակարգումը և առանձնահատկությունները, դրանց կիրառմամբ պայմանավորված 

հողի երկրորդային աղտոտում:  
14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Р.З. Григорьева. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Учебное 

пособие. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. 2004.  
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