
 

 
«ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ 

  

• Ուսուցման ձևը – առկա 

• Տևողությունը – երկու տարի 

• Ուսվարձի չափը – 500 000 ՀՀ դրամ 

• Շնորհվող որակավորումը – Քիմիայի մագիստրոս 

• Ծրագրի նպատակները՝ 

 

 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: 

 

 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 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։  

 

 Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները – Ծրագրի շրջանավարտները 

կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Քիմիայի և Ֆիզիկայի ֆակուլտետների 

ամբիոնների ասպիրանտուրայում, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի ինստիտուտներում և 

արտասահմանյան բուհերում: 



 Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը. 

 

Ուսումնական պրոցեսը իրականացվում է երկու տարում (չորս կիսամյակ)։ 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը 

բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 

շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ 

ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

Առաջին երկու կիսամյակները հագեցած են մասնագիտական ընդհանուր 

դասընթացներով(դասախոսություններ, լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ), 

երրորդ կիսամյակում ուսանող ընտրում է կամընտրական դասընթացներ, որոնք թույլ 

են տալիս մասնագիտանալ նյութագիտության ավելի նեղ շրջանակում, իսկ չորրորդ 

կիսամյակում ուսանողը իրականացնում է իր ավարտական հետազոտական 

աշխատանքը՝ մագիստրոսական թեզը, որին զուգահեռ իրականացվում է նաև 

մասնագիտական պրակտիկան։   

 

 Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը  

Մասնագիտական պրակտիկան իրականացվելու է մագիստրոսի մասնագիտացմանը 

առնչվող գործընկեր կազմակերպություններում, մասնավորապես PMI Science 

գիտահետազոտական կենտրոնում, ՀՀ ԳԱԱ-ի մի շարք ինստիտուտներում և 

կենտրոններում(քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, ֆիզիկական հետազոտությունների 

ինստիտուտ, Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական 

կենտրոն, Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ և այլն), AIP Tech ՍՊԸ-ում և 

այլն։ 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը ՝ բանավոր քննություն   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1.Թերմոդինամիկայի 1-ին օրենքը: Ներքին էներգիա, աշխատանք, ջերմություն: 

2.Հեսի օրենքը: Թերմոքիմիա: 

3.Ռեակցիայի ջերմէֆեկտի կախվածությունը ջերմաստիճանից: Կիրխհոֆի 

հավասարումը: 

4.Թերմոդինամիկայի 2-րդ օրենքը: Էնտրոպիայի թերմոդինամիկական

 և վիճակագրական որոշումը: 

5.Գիբսի էներգիա և Հելմհոլցի էներգիա: 

6.Թերմոդինամիկայի 3-րդ օրենքը: 

7.Քիմիական պոտենցիալ: 

8.Ֆազային հավասարակշրությունները միակոմպոնենտ համակարգերում. 

Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի հավասարումը: 

9.Քիմիական ռեակցիաների հավասարակշռություն: Հավասարակշռական 

հաստատունի կախումը ջերմաստիճանից: 

10.Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունների ընդհանուր բնութագիրը: 

11.Լուծույթների էլեկտրահաղորդականություն, Կոլռաուշի օրենքները: 

12.Էլեկտրաքիմիա, գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան: Ներնստի 

հավասարումը: 

13.Ռեակցիայի  արագության  կախվածությունը  կոնցենտրացիայից:  Ռեակցիայի կարգ 

և մոլեկուլյարություն: 

14.Առաջին, երկրորդ կարգի ռեակցիանների, դիֆերենցիալ և 

ինտեգրալ հավասարումները: 

15.Հաջորդական ռեակցիաներ: 

16.Ռեակցիաների  արագության  կախվածությունը  ջերմաստիճանից,  Արենիուսի 

հավասարումը: Ակտիվացման էներգիայի որոշումը: 

17.Հիմնական հասկացողություններ կատալիզի վերաբերյալ: 

18.Ֆերմենտատիվ կատալիզ. Միխայելիս-Մենտենի հավասարումը: 

19.Մակերևույթային լարվածություն և դրա որոշման եղանակները: 

20.Ադսորբցիա լուծույթ-գազ բաժանման սահմանին: Գիբսի ադսորբման 

հավասարումը: 

21.Մոլեկուլի էլեկտրոնային էներգիան: Էլեկտրոնային սպեկտրներ: Էլեկտրոնային 

անցումների դասակարգումը: 

22.Մոլեկուլի տատանողական էներգիան: 

23.Երկատոմ մոլեկուլի պտույտը, պտտողական էներգետիկ մակարդակներ: 

24.Հյուկելի ՄՕ մեթոդը (Էթիլեն, բութադիեն): 

25.Մանգանի խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Մանգան, բնական 

միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

26.Ծծումբ, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու 

կիրառությունը: 

27.Քրոմի խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Քրոմի բնական 

միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 



28.Ազոտ և ֆոսֆոր, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու 

կիրառությունը: 

29.Ազոտի ջրածնային միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

30.Ազոտական թթու, ստացումն ու հատկությունները: Ազոտական պարարտանյութեր: 

31.Ֆոսֆորի ջրածնային միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

32.Օրտոֆոսֆորական թթու, ստացումն ու հատկությունները: Ֆոսֆորական 

պարարտանյութեր: 

33.Անագ և կապար, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու 

կիրառությունը: 

34.Ցինկի խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Ցինկ, բնական միացությունները, 

ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

35.Կադմիում, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու 

կիրառությունը: 

36.Սնդիկ, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

37.Պղինձ, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

38.Արծաթ, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

39.Ոսկի, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

40. Թթուների և հիմքերի մասին ժամանակակից տեսությունները: 

41.Թթվա – հիմնային տիտրման կորեր: 

42.H+-ի կոնցենտրացիայի և pH-ի արժեքների հաշվումը լուծույթներում: 

43.Նստվածքների լուծելիության կախումը տարբեր գործոններից: 

44.Ֆոտոմետրական անալիզ: Բուգերի օրենքը: 

45.Պերմանգանատաչափության սկզբունքները: 

46.Յոդաչափության սկզբունքները: 

47.Կոմպլեքսոնաչափություն: 

48.Օրգանական միացությունների դասակարգումը և անվանակարգման 

հիմնական դրույթները: 

49.Քիմիական կապի տեսակները օրգանական միացություններում և

 դրանց բնութագրական հատկությունները: 

50.Էլեկտրոնային   փոխազդեցությունների   տեսություն:   Ինդուկցիոն   և   մեզոմեր 

51.էֆեկտները օրգանական մոլեկուլներում: 

52.Օրգանական մոլեկուլների միջև ընթացող քիմիական ռեակցիաների 

մեխանիզմների ուսումնասիրման մեթոդները: 

53.Արոմատիկ ածխաջրածիններ, արոմատիկության կոնցեպցիան ժամանակակից 

քիմիայում: 

54.Ալիցիկլիկ  ածխաջրածիններ,  դասակարգումը,  անվանակարգը,  ստացումը  և 

55.Հատկությունները: 

56.Հագեցած և չհագեցած ածխաջրածինների հալոգենածանցյալները: 

57.Կարբոնաթթուներ (հագեցած, չհագեցած  և արոմատիկ շարքի): 

58.Ազոտ   պարունակող   օրգանական   համակարգեր,   ալիֆատիկ   և   արոմատիկ 

նիտրոմիացություններ, ամիններ, դիազոմիացություններ, ամինոթթուներ: 

59.Ռադիկալային պոլիմերում: 



60.Իոնական (կատիոնային, անիոնային,կոորդինացիոն) պոլիմերում: 

61.Համապոլիմերում և պոլիկոնդենսում: 

62.Պոլիմերների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները, պոլիմերների 

կոնֆորմացիան: 

63.Նյութական     կետի     դինամիկա:     Նյուտոնի     օրենքները:     Գալիլեյի 

հարաբերականության սկզբունքը: Հաշվարկի ոչ իներցյալ համակարգեր: 

Համարժեքության սկզբունք, ծանր և իներտ զանգվածների հավասարությունը (Էտվեշի 

փորձը): Կենտրոնախույս և կորիոլիսյան ուժեր: Ֆուկոյի ճոճանակ: 

64.Էներգիայի,  իմպուլսի  և  իմպուլսի  մոմենտի  պահպանման  օրենքները:Դրանց 

կապը տարածության և ժամանակի հատկությունների հետ:  

65.Պինդ   մարմնի   դինամիկա:   Իներցիայի   մոմենտի   տենզոր:   Պտտական շարժման 

կինետիկ էներգիա: Պինդ մարմնի իմպուլսի մոմենտ: Էյլերյան անկյուններ: Ֆիզիկական 

ճոճանակ: 

66.Առաձգական մարմիններ: Առաձգական լարումներ: Առաձգական դեֆոր-մացիայի 

էներգիա: Իզոտոպ մարմինների առաձգական հաստատուններ և կապը դրանց միջև: 

Իրական մարմինների առաձգական հատկությունները (առաձգականության սահման, 

պլաստիկ դեֆորմացիաներ): 

67.Փոքր  միաչափ  տատանումներ:  Հարկադրական  տատանումներ:  Մարող 

տատանումներ: Հարկադրական տատանումներ շփման առկայությամբ: Ռեզոնանս: Մեծ 

թվով ազատության աստիճաններ ունեցող համակարգի տատանումներ: Նորմալ 

տատանումներ և սեփական հաճախություններ: 

68.Մասնիկների    առաձգական    և    ոչ    առաձգական    բախումները:    Ցրման 

արդյունարար դիֆերենցիալ և լրիվ կտրվածքներ: Ռեզերֆորդի բանաձևը: 

69.Վիճակագրական  ֆիզիկայի  հիմնական  դրույթները:  Փուլային  տարածություն: 

Մակրոսկոպական համակարգի միկրոսկոպական նկարագրումը: Բաշխման ֆունկցիա: 

Վիճակագրական միջինացում: Վիճակագրական անկախություն:  Լիուվիլի  օրենքը  

(փուլային  ծավալի  պահպանման թեորեմը): 

70.Միկրոկանոնական   բաշխում:   Գիբսի   կանոնական   բաշխում:   Գիբսի բաշխումը 

փոփոխական թվով մասնիկների համակարգի համար: 

71.Տեղափոխման երևույթները գազերում: Բախումների թիվ, ազատ վազքի միջին 

երկարություն: Ցրման արդյունարար կտրվածք: Դիֆուզիան, ներքին շփումը և 

ջերմահաղորդականությունը գազերում: Բրոունյան շարժում: Կապը դիֆուզիայի 

գործակցի և շարժունության միջև: Երևույթներ նոսր գազերում: Խոր վակուումի 

ստացման և չափման եղանակները: 

72.Բոլցմանի կինետիկական հավասարումը և նրա պարզագույն 

լուծումները: Բոլցմանի “H – թեորեմը”: 

73.Պինդ մարմին: Բյուրեղային և ամորֆ մարմիններ: Կապի տեսակները պինդ       

մարմիններում       (վանդերվաալսյան,       իոնային,       կովալենտ, մետաղական):  Պինդ  

մարմնի  ջերմունակության  դասական  տեսությունը: Պինդ մարմնի ջերմունակության 

Էյնշտեյնի և Դեբայի տեսությունները: 



74Պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմնական պատկերացումները: Բլոխի 

թեորեմը: Էներգիական գոտիներ: Մետաղներ, մեկուսիչներ, կիսահաղորդիչներ: 

Կիսահաղորդիչների էլեկտրոնային և խոռոչային հաղորդականությունը: 

75.Էլեկտրաստատիկ      դաշտ:      Գաուսի      թեորեմը:      Էլեկտրաստատիկ 

պոտենցիալ: Սահմանային պայմանները հաղորդիչների մակերևույթի վրա: 

Էլեկտրաունակություն: Կոնդենսատորներ: Էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիա: 

76.Դիէլեկտրիկներն էլեկտրաստատիկ դաշտում: Դիէլեկտրիկների 

բևեռացումը: Գաուսի թեորեմը դիէլեկտրիկների համար: Բևեռացվելիություն և 

դիէլեկտրական թափանցելիություն: Էլեկտրական ինդուկցիայի վեկտոր: Սահմանային 

պայման ինդուկցիայի նորմալ բաղադրիչի համար: Մաքսվելի IV հավասարումը: 

Դիէլեկտրիկների բևեռացման մեխանիզմները՝ ոչ բևեռային և բևեռային 

դիէլեկտրիկների բևեռացումը: Գաղափար պիեզո-, պիրո- և 

սեգնետոէլեկտրականության մասին: 

77.Հոսանքների փոխազդեցությունը: Բիո-Սավար-Լապլասի օրենքը: 

Հոսանքի մագնիսական դաշտ: Լորենցի ուժ: 

78.Դիա-,  պարա-,  և  ֆեռոմագնիսականություն:  Ատոմների  մագնիսական 

հատկությունները: Դիամագնիսականության “դասական” տեսությունը: 

Պարամագնիսականության Լանժևենի տեսությունը: Գիրոմագնիսական երևույթներ: 

Ֆեռոմագնիսականության Վեյսի տեսությունը: 

79.Էլեկտրամագնիսական  մակածման  երևույթը,  Ֆարադեյի  օրենքը:  Լենցի կանոնը: 

Էլեկտրամագնիսական մակածման օրենքը դիֆերենցիալ տեսքով: Մաքսվելի II 

հավասարումը: Հաղորդալարերի ինդուկտիվությունը: Ինդուկտիվություն   և 

փոխադարձ ինդուկտիվություն: Հոսանքի մագնիսական էներգիա: Մագնիսական 

դաշտի էներգիայի խտություն: 

80.Լիցքավորված մասնիկի շարժումը հաստատուն համասեռ էլեկտրական և 

մագնիսական դաշտերում: Էլեկտրական և մագնիսական հոսընթաց (դրեյֆ): 

Ադիաբատական ինվարիանտ, ղեկավարվող ջերմամիջուկային ռեակցիայի պրոբլեմը: 

Արագացուցիչներ: 

81.Տատանողական կոնտուրի հավասարումը: Ազատ  և մարող 

տատանումները կոնտուրում: Բալիստիկ գալվանոմետր: Հարկադրական 

տատանումներ:     Ռեզոնանս:     Անցումային     պրոցեսներ:     Ունակային     և 

ինդուկտիվ դիմադրություններ: Օհմի օրենքը փոփոխական հոսանքի շղթայի համար: 

Կիրխհոֆի կանոնները փոփոխական հոսանքի համար: Ինքնատատանումներ: 

82.Շեղման հոսանք: Մաքսվելի հավասարումների համակարգն ինտեգրալ և 

դիֆերենցիալ տեսքով: Լիցքի պահպանման օրենքը: Նյութական հավասարումներ: 

Սահմանային պայմաններ: 

83.Ալիքային հավասարում: Հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Շարժվող կետային 

լիցքի ճառագայթումը: Գաղափար չերենկովյան, անցումային և արգելակային 

ճառագայթումների մասին: Գաղափար էլեկտրամագնիսական ալիքի ճնշման և 

իմպուլսի մասին: 

84.Իոնացումը և վերամիավորումը գազերում: Իոնների շարժունություն: 



85.Ինքնուրույն և ոչ ինքնուրույն պարպումներ: Էլեկտրոնա-իոնային և իոնային սարքեր, 

դրանց կիրառությունները: 

86.Լույսի արագությունը և նրա չափման մեթոդները: Ֆիզոյի և Մայքելսոնի փորձերը: 

Հարաբերականության հատուկ տեսության կանխադրույթները: Լորենցի 

ձևափոխություններ:          Արագությունների          գումարման ռելյատիվիստական 

օրենքը: Ինտերվալ և սեփական ժամանակ: Ֆիզիական օրենքների նվարիանտությունը 

Լորենցի ձևափոխությունների նկատմամբ: 

87.Դոպլերի երևույթ: 

88.Ջերմային  ճառագայթում:  Բացարձակ  սև  մարմին:  Ջերմային  ճառագայթման 

օրենքները /Կիրխհոֆ, Ստեֆան-Բոլցման/: 

89.Բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման սպեկտրային խտությունը: Վինի շեղման 

օրենքը: Քվանտային հիպոթեզ և Պլանկի հաստատուն: Պլանկի բանաձև: 

90.Ֆոտոէֆեկտ:  Ֆոտոէֆեկտի  օրենքները:  Էյնշտեյնի  բանաձևը  և  ֆոտոէֆեկտի 

կարմիր սահմանը: 

91.Հարթ և սֆերիկ ալիքներ: Էլեկտրամագնիսական ալիքի հատկությունները 

(լայնականություն, օրթոգոնալություն և համափուլություն): 

92.Լույսի բևեռացում: Լուսային ալիքների էներգիան, հզորությունը: 

Ալիքների վերադրում: Կանգուն ալիքներ: 

93.Ինտերֆերենցիա: Յունգի ինտերֆերաչափ: Տարածական և ժամանակային 

կոհերենտություն:    Լույսի    դիֆրակցիայի    երևույթը:    Ֆրենելի    և Ֆրաունհոֆերի 

դիֆրակցիան: Դֆրակցիոն ցանց: 

94.Ճառագայթումը և կլանումը ֆիզիկայում: Բալմերի բանաձևը: Սպոնտան և 

հարկադրական անցումներ: Էյնշտեյնի գործակիցներ: Անհավասարակշիռ 

ճառագայթում: Լյումինեսցենցիա: Երկ-, եռա- և քառամակարդակ համակարգեր: 

Օպտիկական մղում և բնակեցվածության ինվերսիա: Լույսի ուժեղացում: Օպտիկական 

քվանտային ուժեղացուցիչներ: 

95.Բևեռացման հարթության պտտումը: Բնական օպտիկական ակտիվություն: 

Բևեռացման հարթության պտտումը մագնիսական դաշտում: Ֆարադեյի երևույթը: 

96.Միջավայրի  իզոտրոպությունը  և  անիզոտրոպությունը:  Միառանցք  և երկառանցք   

բյուրեղներ:   Լույսի   տարածումը   միառանցք   բյուրեղներում: Երկբեկում: 

Արհեստական անիզոտրոպություն: Քերի երևույթ: 

97.Լույսի  բեկման  և  անդրադարձման  երևույթները  և  նրանց  օրենքները: Լույսի 

բեկման և անդրադարձման էներգետիկական բնութագրերը: Ֆրենելի բանաձևերը:  

Բրյուստերի  օրենք:  Լրիվ  ներքին  անդրադարձման  երևույթը: Լուսատարներ: 

98.Ներատոմական  դաշտերը  և  դրանց  մեծության  կարգը:  Անհարմոնիկ տատանակի 

մոդելը ոչ գծային օպտիկայում: Ոչ գծային ընկալունակություններ: Հիմնական ոչ գծային 

օպտիկական երևույթներ. երկրորդ հարմո նիկի գեներացիա: Կոհերենտության 

երկարություն: Սինքրոնության պայ ման:  

99.Ատոմի մոլորակային մոդելը: Բորի կանխադրույթները: Ֆրանկի և Հերցի փորձերը:  

Ատոմի  իոնացման  էներգիա,  նրա  պարբերականությունը: Գրգռված ատոմների 

ճառագայթումը: 



100.Ինքնաբերական ճառագայթման օրինաչափությունները: Կյանքի միջին 

տևողություն, նրա փորձնական որոշումը: Հարկադրական ճառագայթման 

առանձնահատկությունները: Էյնշտեյնի գործակիցներ, կապը դրանց և միջավայրի 

մակրոսկոպական պարամետրերի միջև: 

101.Ալկալիական մետաղների սպեկտրային օրինաչափություններ: 

102.Սպեկտրային գծերի դուպլետականություն: Ուլենբեկի և Գաուդսմիթի վարկածը, 

էլեկտրոնի սպին, սպինային քվանտային թիվ, նրա հնարավոր արժեքները: 

103.Էլեկտրոնի   ուղեծրային   մագնիսական   մոմենտ:   Բորի   մագնետոն: 

Մագնիսական դիպոլի վարքն անհամասեռ մագնիսական դաշտում՝ Շտերնի և 

Գերլախի փորձը: Մագնիսական մոմենտների չափման ժամանակակից մեթոդները: 

104.Ռենտգենյան   ճառագայթում:   Անընդհատ   սպեկտր:   Կարճալիքային սահման: 

Գծային (բնութագրական) սպեկտր, սպեկտրային սերիաներ: Մոզլիի օրենքը: 

105.Ռենտգենյան ճառագայթման անցումը նյութական միջավայրով: 

Ռենտգենյան ճառագայթների կլանման սպեկտրներ: Կոմպտոնի երևույթ: 

106.Ռենտգենյան     ճառագայթների     դիֆրակցիան:     Լաուեի     և     Բրեգի 

բանաձևերը: 

107.Շրյոդինգերի հավասարումը: Միաչափ ներդաշնակ տատանակ, էներգիայի 

մակարդակները և ալիքային ֆունկցիաները: Մասնիկի անցումը պոտենցիալային 

արգելքով: Թունելային անցում և վերարգելքային անդրադարձում: 

108.Ջրածնանման    ատոմների    էներգիայի    մակարդակները    և    ալիքային 

ֆունկցիաները: Այլասերում ըստ ուղեծրային ու մագնիսական թվերի և դրա 

պատճառները: Ջրածնի ատոմի սպեկտրի նուրբ կառուցվածքը, սպին- ուղեծրային 

փոխազդեցություն: 

109.Հելիումանման  ատոմների  որակական  տեսությունը:  Պարա-  և  օրթո-հելիում: 

110.Նույնականության    սկզբունք:    Միատեսակ    մասնիկներից    բաղկացած 

համակարգի ալիքային ֆունկցիայի համաչափությունը և դրա կապը մասնիկների 

սպինի հետ: Ֆերմիոններ և բոզոններ: Պաուլիի սկզբունք: 
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