
 

 

«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

• Ուսուցման ձևը՝ առկա  

• Տևողությունը՝ 1.5 տարի  

• Ուսվարձի չափը՝ 500 000 ՀՀ դրամ 

• Շնորհվող որակավորումը՝ Քիմիայի մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները՝ 

 Պատրաստել սննդի անվտանգության մասնագետների, 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 դասերի (կոնսերվանտներ, 

ներկանյութեր, էմուլգատորներ, պլաստիկներ, պոլիմերային թաղանթներ և այլն), 

սննդամթերքի աղտոտիչների, սննդի որակի հսկման մեթոդների հետ: 

  Ուսանողներին տրամադրել խոր և համակողմանի գիտելիքներ քիմիական աղտոտիչների 

հիմնական խմբերի, աղտոտման հիմնական աղբյուրների վերաբերյալ, ինչպես նաև 

կքննարկվեն սննդամթերքի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման պետական 

քաղաքականության ուղղությունների զարգացման հեռանկարները:  

  Ծանոթացնել օրենսդրական փաստաթղթերին, որը կընդգրկի միջազգային և մաքսային 

միության օրենսդրությունը՝ կապված սննդամթերքներում քիմիական աղտոտիչների 

մնացորդային քանակների սահմափակմանը: Կքննարկվեն նաև Եվրոպական 

օրենսդրության հիմնական պահանջները: 

 

 Կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի  ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի.  



1.գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության      ոլորտներում քիմիական 

նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները, 

2.թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող 

հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները, 

3.ընտրել  սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,  

4.նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի 

քանակական նորմերը, 

5.հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող 

միջոցների ժամանակակից մոտեցումները, 

6.ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները, 

7.Ներկայացնել սննդամթերքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստման 

ձևերի  (սերտիֆիկացում և հայտարարագրում)  տեսական հիմունքները: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1.կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծություն, 

գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության 

վիճակագրական վերլուծություն,  

2.օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի  ֆիզիկաքիմիական 

ուսումնասիրություններում, 

3.կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող խնդիր¬ների 

լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,  

4.օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հայտարարագրման, դրանց 

սխեմաների վերաբերյալ  տեսական և գործնական  գիտելիքներիը, Եվրասիական Տնտեսական 

Միության կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը, 

5.կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության 

վրա,    

6.գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի աղտոտիչների 

հիմնական խմբերը, 

7.բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքներում 

տարբեր գործոնների ազդեցությամբ, 

8.տարբերակել գյուղատնտեսական և կենցաղային նշանակության քիմիական միջոցները: 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 



1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ), 

2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

3.պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր,  

4.աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն, 

5.պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:   

 

 Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները – Ծրագրի շրջանավարտները կարող 

են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Քիմիայի ամբիոնների ասպիրանտուրայում, ինչպես 

նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի ինստիտուտներում և արտասահմանյան բուհերում: 

 Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 

Ուսումնական պրոցեսը իրականացվում է մեկուկես տարում (երեք 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), երկրորդ 

կիսամյակում ուսանողն ընտրում է կամընտրական դասընթացներ, որոնք թույլ են տալիս 

մասնագիտանալ սննդագիտության ավելի նեղ շրջանակում, իսկ երրորդ 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 «ՆԱՏՖՈՒԴ» Մսամթերքի 

Արտադրական Ձեռնարկություն ՓԲԸ-ում, ՀՀ ԳԱԱ-ի մի շարք ինստիտուտներում և 

կենտրոններում(քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 

գիտատեխնոլոգիական կենտրոն և այլն), ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական 

մարմնում, «Նարեկ» գիտահետազոտական ընկերությունում և այլն։ 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը ՝ բանավոր քննություն:    

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

1. Սննդամթերքի ֆազային անցումները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները 

(մածուցիկություն, խտություն, բեկման ցուցիչ): 

2. Սննդամթերքի տեքստուրա, որոշման եղանակները: 

3. Սննդամթերքի արտադրության հիմնական փուլերը. հումքի նախապատրաստումից 

մինչև ետարտադրական պրոցեսներ։ 

4. Սննդամթերքի ջերմային մշակումը գոլորշու կամ ջրի օգտագործմամբ: Բլանշերացում, 

ազդեցությունը սննդամթերքի հատկությունների վրա: 

5. Ջերմության հաղորդմամբ և հեռացմամբ ընթացող պրոցեսներ: 

6. Համապատասխանության գնահատման տեսակները: 

7. Սննդամթերքի մանրէաբանական աղտոտիչներ: 

8. Սննդամթերքի քիմիական աղտոտիչներ: 

9. Սննդամթերքի անվտանգության կանոնակարգումը ԵԱՏՄ-ում: 

10. Սննդամթերքի համապատաասխանության գնահաատում: Պետական գրանցում և 

հայտարարագրում: 

11. Պահանջներ սննդամթերքի շուկայահանման նկատմամբ: 

12. Դիսպերս համակարգեր, դրանց դասակարգումը, քանակական բնութագրերը: 

13. Մակերևութային ազատ էներգիա, մակերևութային լարվածություն: 

14. Ադսորբցիա, ադսորբցիան պինդ նյութ-լուծույթ բաժանման մակերևույթին: 

15. Պինդ մարմինների թրջելիություն: 

16. Մակերևութային ակտիվ նյութեր, դրանց դասակարգումը: 

17. Դոնդողներ, դրանց ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: 

18. Սուսպենզիաներ, էմուլսիաներ, փրփուրներ: 

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

20. Հեսի օրենքը: Թերմոքիմիա: 

21. Ռեակցիայի ջերմէֆեկտի կախվածությունը ջերմաստիճանից: Կիրխհոֆի 

հավասարումը: 

22. Թերմոդինամիկայի 2-րդ օրենքը: Էնտրոպիայի թերմոդինամիկական և 

վիճակագրական որոշումը: 

23. Գիբսի էներգիա և Հելմհոլցի էներգիա: 

24. Թերմոդինամիկայի 3-րդ օրենքը: 

25. Քիմիական պոտենցիալ: 

26. Ֆազային հավասարակշրությունները միակոմպոնենտ համակարգերում. Կլաուզիուս-

Կլապեյրոնի հավասարումը: 



27. Քիմիական ռեակցիաների հավասարակշռություն: Հավասարակշռական հաստատունի 

կախումը ջերմաստիճանից: 

28. Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունների ընդհանուր բնութագիրը: 

29. Լուծույթների էլեկտրահաղորդականություն, Կոլռաուշի օրենքները: 

30. Էլեկտրաքիմիա, գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան: Ներնստի հավասարումը: 

31. Ռեակցիայի  արագության  կախվածությունը  կոնցենտրացիայից:  Ռեակցիայի կարգ և 

մոլեկուլյարություն: 

32. Առաջին, երկրորդ կարգի ռեակցիանների, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումները: 

33. Հաջորդական ռեակցիաներ: 

34. Ռեակցիաների  արագության  կախվածությունը  ջերմաստիճանից,  Արենիուսի 

հավասարումը: Ակտիվացման էներգիայի որոշումը: 

35. Հիմնական հասկացողություններ կատալիզի վերաբերյալ: 

36. Ֆերմենտատիվ կատալիզ. Միխայելիս-Մենտենի հավասարումը: 

37. Մակերևույթային լարվածություն և նրա որոշման եղանակները: 

38. Ադսորբցիա լուծույթ-գազ բաժանման սահմանին: Գիբսի ադսորբման 

հավասարումը: 

39. Մոլեկուլի էլեկտրոնային էներգիան: Էլեկտրոնային սպեկտրներ: Էլեկտրոնային 

անցումների դասակարգումը: 

40. Մոլեկուլի տատանողական էներգիան: 

41. Երկատոմ մոլեկուլի պտույտը, պտտողական էներգետիկ մակարդակներ: 

42. Հյուկելի ՄՕ մեթոդը (Էթիլեն, բութադիեն): 

43. Ջրածնի պերօքսիդ, ստացումն  ու հատկությունները: 

44. Թթվածին և օզոն, ստացումն ու հատկությունները: 

45. Հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը: Ֆտոր, բնական միացությունները, ստացումն 

ու հատկությունները: 

46. Քլոր, բնական միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

47. Հալոգենների  ջրածնային  միացությունները,  ստացումը,  հատկություններն  ու 

համեմատական  բնութագիրը: 

48. Մանգանի խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Մանգան, բնական 

միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

49. Ծծումբ, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու 

կիրառությունը: 

50. Սելեն  և  տելուր,  բնական  միացությունները,  ստացումը,  հատկություններն  ու 

կիրառությունը: 

51. Ծծմբի,   սելենի   և   տելուրի   +6   օքսիդացման   աստիճանի   միացությունները, 

ստացումը, հատկությունները և համեմատական բնութագիրը: 



52. Քրոմի խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Քրոմի բնական 

միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

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

կիրառությունը: 

54. Ազոտի ջրածնային միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

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

56. Ֆոսֆորի ջրածնային միացությունները, ստացումն ու հատկությունները: 

57. Օրթոֆոսֆորական թթու, ստացումն ու հատկությունները: Ֆոսֆորական 

պարարտանյութեր: 

58. Արսենի ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը: Արսեն, բնական 

միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

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

կիրառությունը: 

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

ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

61. Կադմիում, բնական միացությունները, ստացումը, հատկություններն ու կիրառությունը: 

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

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

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

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

66. Թթուների և հիմքերի մասին ժամանակակից տեսությունները: 

67. Թթվա – հիմնային տիտրման կորեր: 

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

69. Նստվածքների լուծելիության կախումը տարբեր գործոններից: 

70. Ֆոտոմետրական անալիզ: Բուգերի օրենքը: 

71. Պերմանգանատաչափության սկզբունքները: 

72. Յոդաչափության սկզբունքները: 

73. Կոմպլեքսոնաչափություն: 

74. Օրգանական միացությունների դասակարգումը և անվանակարգման հիմնական 

դրույթները: 

75. Քիմիական կապի տեսակները օրգանական միացություններում և դրանց 

բնութագրական հատկությունները: 

76. Էլեկտրոնային փոխազդեցությունների տեսություն: Ինդուկցիոն և մեզոմեր էֆեկտները 

օրգանական մոլեկուլներում: 

77. Օրգանական մոլեկուլների միջև ընթացող  քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմների 

ուսումնասիրման մեթոդները: 



78. Հագեցած և չհագեցած ածխաջրածիններ: 

79. Զուգորդված դիեններ, ստացումը, կառուցվածքային առաձնահատկությունները և 

հատկությունները: 

80. Արոմատիկ ածխաջրածիններ, արոմատիկության կոնցեպցիան ժամանակակից 

քիմիայում: 

81. Ալիցիկլիկ  ածխաջրածիններ,  դասակարգումը,  անվանակարգը,  ստացումը  և 

հատկությունները: 

82. Հագեցած և չհագեցած ածխաջրածինների հալոգենածանցյալները: 

83. Սպիրտներ: 

84. Ֆենոլներ և արոմատիկ սպիրտներ: 

85. Ալդեհիդներ և կետոններ: 

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

87. Ազոտ   պարունակող   օրգանական   համակարգեր,   ալիֆատիկ   և   արոմատիկ 

նիտրոմիացություններ, ամիններ, դիազոմիացություններ, ամինոթթուներ: 

88. Օքսոթթուներ (ալդեհիդո- և կետոթթուներ) և օքսիթթուներ: 

89. Մոնո- և դիսախարիդներ: 

90. Ռադիկալային պոլիմերում: 

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

92. Համապոլիմերում և պոլիկոնդենսում: 

93. Պոլիմերների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները, պոլիմերների կոնֆորմացիան: 
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