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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-046 – Հայոց լեզու և գրականություն 1 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետի գրավոր և բանավոր 
խոսքի մշակումը, ապագա ուսուցչի, գիտնական-հետազոտողի՝ 
գործնական, գիտական ոճերին ծանոթացումը՝ կիրառական 
հմտությունների ձեռք բերման անհրաժեշտությամբ: Այս նպատակին 
են ծառայում համապատասխան տարաբնույթ վարժությունները, 
թելադրությունները, թեստային աշխատանքները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 գործնական գրություններ (դիմում, զեկուցագիր, տեղեկանք, 

լիազորագիր) գրելու կանոններ, 

 ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների, հարադիր 
բարդությունների ուղղագրություն,  

 քերականական–ձևաբանական նորմով սահմանված 
օրինաչափությունները, դրանցից կատարված և կատարվող 
շեղումներ,  

 թույլատրելի զուգաձևությունները ձևաբանական ու 
շարահյուսական մակարդակներում, 

 ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը կրավորականի, 
ստորադաս նախադասություններինը՝ դերբայական 
դարձվածների, ուրիշի ուղղակի խոսքինը՝ անուղղակի խոսքի, 
խոսքի մասերի փոխանցումներ:    

Հմտություն 
 կտիրապետի ՀՀ պետական լեզվի գործառույթների, կիրառական 

առանձնահատկությունների նորմերին: 
Կարողունակություն 
 կկարողանա գործնականում կիրառել ժամանակակից հայերենի 

կառուցվածքային օրինաչափությունները, քերականական 
կանոնները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հնչյունային ուղղագրության հիմունքները: 
Պատմական-ավանդական ուղղագրության հիմունքները: 
Ողղագրության և ուղղախոսության հաղորդակցական արժեքը:  
Թեմա 2․ Ուղղագրության կանոնների և տեսակների 

մեկնաբանություն: Ուղղախոսության կանոնների կիրառություն: 
Ընթերցանություն: Թելադրություն:  
Թեմա 3․ Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը:  
Թեմա 4․ Գործնական գրություններ: Գործնական գրությունների 

կանոնների քննարկում: Դիմում, զեկուցագիր, տեղեկանք, 



լիազորագիր գրելու կանոնները: 
Թեմա 5․ Հարադրավոր բարդություններ: Բառերի միասին գծիկով, 

անջատ գրություն: 
Թեմա 6․ Տողադարձ: Թեստային աշխատանք: 
Թեմա 7․ Դարձվածքներ, առած-ասացվածքներ, թևավոր խոսքեր, 

դրանց գործածությունը խոսքում:  
Բառերի ձևաիմաստային խմբերի ոճական և հաղորդակցական 
արժեքը (հոմանիշ, հականիշ, նույնանաուն, հարանուն): 
Թեմա 8․ Խոսքի մասեր: Քերականական – ձևաբանական նորմով 

սահմանված օրինաչափությունները, դրանցից կատարված և 
կատարվող շեղումները, թույլատրելի զուգաձևությունները 
ձևաբանական մակարդակում: 
Թեմա 9․ Նախադասության անդամների կետադրությունը: 
Թեմա 9․ Ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 

կրավորականի: 
Թեմա 10․ Բարդ նախադասությունների և դերբայական դարձվածի 

կետադրությունը: Ստորադաս նախադասությունների 
փոխակերպումը դերբայական դարձվածների: 
Թեմա 11․ Ուրիշի ուղղակի խոսքի կետադրությունը և  

փոխակերպումը անուղղակի խոսքի: 
Թեմա 12․ Խնդրառության և կապերի հոլովառության դերը բանավոր 

և գրավոր խոսքում: 
Թեմա 13․ Համաձայնության դերը բանավոր և գրավոր խոսքում: 
Թեմա 14․ Նախադասության  հարակից միավորներ: Ամփոփում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին                  20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                  20միավոր 
Գործնական աշխատանք                  20 միավոր 
Ստուգողականաշխատանք                 20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 



-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ս․ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե․, 1999: 

2. Մ.Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն, 
շարահյուսություն, Ե․, 1982: 

3. Հ. Բարսեղյան, Ուղղագրական-ուղղախոսական,  
4. տերմինաբանական բառարան, Ե․, 1982ֈ 

5. Դ․ Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, 

6. Միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե․, 2001ֈ 

7. Դ․ Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, Ե․, 2005ֈ 

8. Քոսյան Վ., Վերդյան Բ., Մարության Ա., Հայոց  լեզվի  
գործնական աշխատանքների  ձեռնարկ, Ե․, 1989ֈ 

9. Գ.Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե․, 1984ֈ  

10. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից  հայոց  լեզու. Բառագիտություն, 
1990/1993ֈ 

11. Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության համակարգը, Ե․, 

2004ֈ 
Լրացուցիչ- 
1. Լ.Եզեկյան, Հայոց լեզու, Ե․, 2007: 

2. Ս․ Գալստյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական 

աշխատանքների ձեռնարկ, 2003ֈ 
3. Դ.Գյուրջինյան, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Ե․, 2001ֈ 

4. Ռ. Նազարյան, Մայրենին բոլորի համար, Ե․, 2006ֈ  
5. Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, կետադրության և 

քերականության ուղեցույց, Ե․, 2004ֈ 

 
  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-048-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Լսարանային 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     դասավանդումը 
նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ հայոց    
պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների ազատագրական 
պայքարի և  հայոց պետականության պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
      Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 
պատմությունը, 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից մինչև 
Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: 

Հմտություն 
  տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, 

համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններ 
Կարողունակություն 
 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն   
 քննադատության և ինքնաքննադատության կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր 

տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից բացահայտելու 
կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. V դ. ազատագրական պայքարը 
Թեմա 2.  VІ-VІІ  դդ. ազատագրական պայքարը 
Թեմա 3.   VIII-IX դդ. ազատագրական պայքարը արաբական 

տիրապետության դեմ 
Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 
Թեմա 5.   Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրության որոնումները 
XVII երկրորդ կեսին և XVIIIդ. առաջին քառորդին 
Թեմա 6.   Հովսեփ Էմինը և Հայաստանի ազատագրության նրա 
ծրագրերը 
Թեմա 7.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դ. II կեսին 
Թեմա 8. Ազատագրական պայարը Արցախում և Սյունիքում 
Թեմա 9. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 
հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 



  ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության   աստի-
ճան 

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն 

 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ 

 Հարզախույզ, ճեպահարցում 
 թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի ընտրությամբ կամ 

կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 
2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն ժամանակներից 

մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 
3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի պատմություն, 

հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ (հնագույն 

ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջ»  Երևան, 2018 
5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմություն: 

Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը», Երևան, 2015 
6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, 

1970, 1972, 1974, 1981: 
7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս. « Հայ 

ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876:  
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2018 

Լրացուցիչ 
1. Աբրահամյան Ա.Գ., «Իսրայել Օրի», 1978թ. 
2. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 

աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 
3. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները Արևմտյան 

Հայաստանում», Երևան, 1999: 
4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 

ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին դարեր: (ΙX դարի կես-XVΙΙ 
դարի I տասնամյակ):  

5. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 
ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι: Նոր ժամանակաշրջան (XVΙΙ 
դարի II կես -XΙX դարի վերջ): 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-032- Հայոց լեզու և գրականություն 2 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է մի շարք մասնագիտությունների առաջին 



կուրսի ուսանողներին «Գրականություն» առարկային վերաբերող 
գիտելիքներ հաղորդել, խորացնել և ընդլայնել հայ գրականության 
մասին ուսանողների ունեցած ընդհանուր գիտելիքները: Դասընթացի 
նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության 
պատմությանը: Առաջնային նպատակ է նաև ուսանողներին 
գաղափար տալ հիմնական գրական ուղղությունների մասին՝ 
մասնավորապես կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, ռեալիզմի, սոց. 
ռեալիզմի, հիմնարար պատկերացում ձևավորել գրականության 
զարգացման վերաբերյալ ըստ դարաշրջանների, ուսումնասիրել մի 
շարք գրողների ստեղծագործությունները, անդրադառնալ դրանց 
կառուցվածքային և բովանդակային հատկանիշներին, գաղափարին 
և վերլուծությանը: Նպատակները սահմանվում են հետևյալ 
սկզբունքներով. 
ա. գրականության` ըստ ժամանակաշրջանների պատկերացումը, 
բ. ժառանգորդական շղթայի օղակների ներկայացումը ակունք-
ավանդույթ-նորարարություն իրողության բացահայտմամբ, 
գ. ժանրաբանություն, գրական ուղղությունների, մեթոդների, 
տեսական հասկացություն պարունակող գիտելիքները տրվում են 
կոնկրետ հեղինակ կամ ստեղծագործություն անցնելիս:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք է 
ունենա առարկայի վերաբերյալ համապատասխան թեմաներից 
մշակումներ, գրի առնվազն երկու ռեֆերատ, կարդացած լինի 
հանձնարարված գեղարվեստական գրականությունը, լիարժեք 
պատկերացում ունենա հայ գրականության ընթացքի և զարգացման 
վերաբերյալ, կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գործնականում: Միևնույն ժամանակ ուսանողը պետք է անգիր 
հատվածներ իմանա հանձնարարված չափածո գործերից, 
մասնակցած լինի բանավիճային քննարկումներին:  
Հմտություն 

Պետք է տիրապետի գրական-գեղարվեստական գործերի 
վերլուծության սկզբունքներին ու մեթոդներին, քննարման 
մասնակցելու կանոններին: 
Կարողունակություն 

 գրական վերլուծության ենթարկել անհրաժեշտ 
գեղարվեստական երկերը, 

 անգիր հատվածներ ասել պոեզիայից, 
 զանազանել գրական մեթոդների և ուղղությունների 

տարբերակիչ սկզբունքները, ժանրային կառուցվածքները, 
 գրական գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք 

հայտնել: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրերի գյուտի պատմամշակութային արժեքը, 5-րդ դարի հայ 
գրականության ընդհանուր բնութագիր: 
Թեմա 2. «Սասնա ծռեր» էպոսը: Ստեղծման ժամանակը, 
կառուցվածքը, կերպարները, առանձնահատ-կությունները: 
Գեղարվեստական արժանիքները: 
Թեմա 3. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատյան ողբերգության» 
աղոթամատյանը: Ֆրիկ. կյանքը և քնարերգությունը: 
Թեմա 4. Միջնադարյան տաղերգություն, հայրեններ: Ժանրը, 
ժանրակազմ հատկանիշները, թեմատիկ առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5. Աբովյանը և լուսավորական շարժումը: Հայ նոր 
գրականություն:Մուրացանի արձակը: 



Թեմա 6. Հ. Պարոնյանի ստեղծագործությունը: Երգիծանքի 
տարատեսակները: «Մեծապատիվ մուրացկաններ» վիպակը, 
կերպարները, գաղափարը: 
Թեմա 7. Ռոմանտիզմը որպես գրական մեթոդ, հիմնական 
հատկանիշենրը: Րաֆֆու «Սամվել» վեպը: Կառուցվածքը, 
կերպարները, գաղափարը: 
Թեմա 7. Գր. Զոհրապը և հայ նորավիպագրությունը: Զոհրապի 
կյանքն ու ստեղծագործությունը: Նովելները: 
Թեմա 8. Շիրվանզադեն և հայ դասական ռեալիզմը: Շիրվանզադեի 
արձակի և դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները: 
Թեմա 9. Հ. Թումանյան: Կյանքը և գործը: Քառյակները, 
պոեմները, արձակը: 
Թեմա 10. Ավ. Իսահակյան: Կյանքը և գործը: Քնարերգությունը: 
«Աբու-Լալա Մահարի» պոեմը, կառուցվածքը, գաղափարը: 
Թեմա 11. Վ. Տերյանի կյանքը և քնարերգությունը: «Մթնշաղի 
անուրջներ», «Երկիր Նաիրի» շարքերը: 
Թեմա 12. Բակունցի պատմվածքները: 
Թեմա 13. Գ. Մահարի, կյանքը և ստեղծագործությունը: «Ծաղկած 
փշալարեր» վիպակը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

 Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 
 տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 

գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր պատկերացումների, 
գաղափարների, հասկացությունների իմացությունը: 
 Ամփոփիչ գնահատում 
Ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է 100 միավորանոց 

սանդղակով. 
 հաճախումների, 
 գործնական աշխատանքների բանավոր հարցումների, 
 երկու գրավոր ստուգողական աշխատանքների, 
 երկու ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման հիման վրա: 
Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 

բանավոր) չի կազմակերպվում: 
 Ուսանողների միջանկյալ գնահատում 
Ուսանողների միջանկյալ գնահատումը կատարվում է ինքնուրույն 

կամ ստուգողական աշխատանքների միջոցով: 
Հանձնարարվում է երկու ինքնուրույն աշխատանք: 
Ինքնուրույն աշխատանքները հիմնականում ներկայացվում են 

ռեֆերատի ձևով: 
Ստուգողական աշխատանքները տրվում են դասընթացին 

հատկացված ժամերի սահմաններում: Դրանց կարող է հատկացվել 
40-80 րոպե: 

Ստուգողական աշխատանքները կարող են կրկնել լսարանում 
քննված գեղարվեստական նյութերը` հարցադրման որոշ 
տարբերությամբ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Պ. Հակոբյան - Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ  
2. Ջրբաշյան Է.- Չորս գագաթ , Հայ նոր գրականության 

պատմություն (հատոր 1-5) 
3. Գաբրիելյան Վ.- Սփյուռքահայ գրականություն  
4. Ս. Աղաբաբյան - «Սովետահայ գրականության պատմություն»   
5. Հր. Թամրազյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմություն» 
Լրացուցիչ 



1. Մովսես Խորենացի - «Հայոց պատմություն» 
2. Գրիգոր Նարեկացի - «Մատյան ողբերգության» 
3. Խաչատուր Աբովյան - «Վերք Հայաստանի» 
4. Հովհ. Թումանյան - բանաստեղծություններ, «Անուշ» պոեմը  
5. Ե. Չարենց - բանաստեղծություններ, «Գիրք ճանապարհի» 
6. Պ. Սևակ - «Անլռելի զանգակատուն», «Եղիցի լույս», «Մարդը 

ափի մեջ», այլ  
 Հրանտ Մաթևոսյան - «Աշնան արև» 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-049-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Լսարանային 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     դասավանդումը 
նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ հայոց    
պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների ազատագրական 
պայքարի և  հայոց պետականության պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության պատմությունը, 
հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքների ձևավորումից մինչև 
Հայսատանի անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 
վերականգնումը 
Հմտություն 
 տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, 

համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններ 
Կարողունակություն 
 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն   
 քննադատության և ինքնաքննադատության կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր 

տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից բացահայտելու 
կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները 
Թեմա 2.  Արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումների 
վերելքը  XIXդ. 90ական թթ 
Թեմա 3.   Հայկական հարցի ծագումը և նրա միջազգայնացումը 



Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 
Թեմա 5.   Ֆիդայական շարժումը  
Թեմա 6.   Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները 
 Թեմա 7.   Ազգային կուսակցությունների առաջացումը  
Թեմա 8. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ 
Թեմա 9. Հայոց Մեծ եղեռնը 
Թեմա 10.  1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը 
Թեմա 11. 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 
հանրապետության հռչակումը 
Թեմա 11. Հայաստանի Առաջին հանրապետռությունը 1918-1820 թթ 
Թեմա 12. Արցախյան շարժման նոր փուլը, Հայսատանի 
անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 
վերականգնումը 
Թեմա 13. ՀՀ պետական խորհրդանիշները, դրոշը, օրհներգը, 
զինանշանը 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ՝ 
 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության   աստի-

ճան 

   ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 
   սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն 
  ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ 
   Հարզախույզ, ճեպահարցում 

  թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի ընտրությամբ կամ 
կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 
2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն ժամանակներից 

մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 
3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի պատմություն, 

հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ (հնագույն 

ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջը)  Երևան, 2018 
5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմություն: 

Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը», Երևան, 2015 
6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, 

1970, 1972, 1974, 1981: 
7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս. «Հայ 

ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876: 
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2018 
9. Խաչատրյան Կ. «Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922 

թթ.», Երևան, 2007: 
Լրացուցիչ 

1. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 
աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

2. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները Արևմտյան 
Հայաստանում», Երևան, 1999: 

3. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 
ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին դարեր: (Ι X դարի կես- XVΙΙ 
դարի առաջին տասնամյակ):  

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 



ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι : Նոր ժամանակաշրջան (XVΙΙ 
դարի երկրորդ կես -XΙX դարի վերջ): 

5. Ավետիսյան Հ.Ա. «Հայկական հարցը 1918թ.». Երևան, 1997 
6. Վրացյան Ս. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 1993 
7. Սիմոնյան Հր. «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք 1-2, Երևան, 1996: 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-001 Ռուսաց լեզու-1 
 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 56 

Ինքնուրույն 64 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական 
գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները 
լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, 
գրել): 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Գիտի 
- կարդալու հիմնական կանոնները; 
- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական իմաստները, 
որոնք ծառայում են ռուսալեզու հաղորդակցության իրավիճակներին 
առօրյա, սոցիալ-մշակութային և կրթական և մասնագիտական 
գործունեության ոլորտներում. 
- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության մեջ 
օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 
կառուցվածքները. 
- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 
Հմտություն 
- գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները կիրառելու 
հմտություններ; 

- կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 
իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման հմտություններ ձեռք 
բերելու տարրական տեխնիկա (ռազմավարություն և 
մարտավարություն;. 
- բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք բերելու 
հմտություն; 

-  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություն; 
- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 
հմտություն; 
- հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 
վիճաբանության հմտություններ. 
Կարողություն 
 Կարող է 



- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 
- որոշել տեքստի թեման; 
- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ հասկանալ 
տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 
- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 
- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և բազմիմաստ 
բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 
հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ 
տրված միջավայրին համապատասխան; 
- երկխոսություններ կառուցել; 
- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 
- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ պարունակվող 
հիմնական տեղեկատվությունը; 
 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության բովանդակությունը, նրա 
հաղորդակցական մտադրությունները. 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օտար լեզուների դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում 
Թեմա 2. Մարդ.Դիմանկար. Բնավորություն 
Թեմա 3. Կյանքի ոճ 
Թեմա 4. Դար ապրի- դար սովորի 
Թեմա5. Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը. Մշակույթ. Արվեստ 
Թեմա 6. Աշխարհը ճանապարհորդի աչքերով 
Թեմա 7. Տոներ. Ավանդույթներ. Սովորույթներ 
Թեմա 8. Հայրեր և երեխաներ. Սերունդների բախում 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, թեստ, 
սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական աշխատանք, 
ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 
2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. Ч. 1,2. 

М., 1979. 
3. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. 

Леканта. М., 1988. 
4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. М., 1993 
5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский язык. М., 

2010. 
6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского языка. 

Учебное пособие. М., 2004. 
7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский язык и 

культура речи. М., 2003. 
8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура личности: 

практикум. М., 2011. 
9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовь» Происхождение, 

значение, судьба 1500 крылатых слов и выражений русского 
языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее владение. Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень. Общее владение. Спб, 2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Первый сертификационный уровень. Общее владение. Спб, 
2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Второй сертификационный уровень. Общее владение. Спб, 



2013. 
14. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 

Первый сертификационный уровень. Общее владение. 1-й 
уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 
1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Базовый 
уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Первый 
сертификационный уровень. Общее  владение. Второй вариант. 
Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 
19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 
20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

Լրացուցիչ  
1. Современный русский язык в трех частях / В.В. Бабайцева, 

Л.Ю. Максимов. М, 1987. 
2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

В  2-х частях. – Часть II. Морфология. Синтаксис / под ред. Е.И. 
Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном 
русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном 
русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. Валькова, Л.Я. 
Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и 
актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трѐхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-002 Ռուսաց լեզու-2 
 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 56 

Ինքնուրույն 64 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական 
գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները 
լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, 
գրել): 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Գիտի 
- կարդալու հիմնական կանոնները; 



- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական իմաստները, 
որոնք ծառայում են ռուսալեզու հաղորդակցության իրավիճակներին 
առօրյա, սոցիալ-մշակութային և կրթական և մասնագիտական 
գործունեության ոլորտներում. 
- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության մեջ 
օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 
կառուցվածքները. 
- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 
Հմտություն 
- գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները կիրառելու 
հմտություններ; 

- կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 
իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման հմտություններ ձեռք 
բերելու տարրական տեխնիկա (ռազմավարություն և 
մարտավարություն;. 

- բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք բերելու 
հմտություն; 

-  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություն; 
- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 
հմտություն; 

- հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 
վիճաբանության հմտություններ. 
Կարողություն 
 Կարող է 
- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 
- որոշել տեքստի թեման; 
- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ հասկանալ 
տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 
- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 
- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և բազմիմաստ 
բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 
հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ 
տրված միջավայրին համապատասխան; 
- երկխոսություններ կառուցել; 
- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 
- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ պարունակվող 
հիմնական տեղեկատվությունը; 
 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության բովանդակությունը, նրա 
հաղորդակցական մտադրությունները. 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա  
Թեմա 2. Բնությունը և մարդը 
Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպ. Սնունդ 
Թեմա 4. Առողջ ապրելակերպ. Սպորտ 
Թեմա 5. ԶԼՄ. Ինտերնետ. Շփում սացցանցերում՝դրական և 
բացասական կողմերը 
Թեմա 6. Թերթելով պատմության էջերը 
Թեմա 7. Գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը գարծնական 
հաղորդակցման մեջ 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, թեստ, 
սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական աշխատանք, 
ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն Պարտադիր 
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3. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. 

Леканта. М., 1988. 
4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. М., 1993 
5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский язык. М., 
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6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского языка. 

Учебное пособие. М., 2004. 
7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский язык и 
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8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура личности: 

практикум. М., 2011. 
9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовь» Происхождение, 

значение, судьба 1500 крылатых слов и выражений русского 
языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее владение. Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень. Общее владение. Спб, 2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Первый сертификационный уровень. Общее владение. Спб, 
2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 
Второй сертификационный уровень. Общее владение. Спб, 
2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 
Первый сертификационный уровень. Общее владение. 1-й 
уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 
1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Базовый 
уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Первый 
сертификационный уровень. Общее  владение. Второй вариант. 
Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 
19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 
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Լրացուցիչ  
1. Современный русский язык в трех частях / В.В. Бабайцева, 

Л.Ю. Максимов. М, 1987. 
2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

В  2-х частях. – Часть II. Морфология. Синтаксис / под ред. Е.И. 
Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном 
русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном 
русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. Валькова, Л.Я. 
Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и 



актуальное членение предложения. М., 1976. 
7. Наши трѐхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-062-Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Լսարանային 24 
Սեմինար 20 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 76 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Փիլիսոփայություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ     ունի     
ուսանողին  գիտելիքներ տալ աշխարհայացքի, նրա 
տարատեսակների և ձևերի մասին, բացահայտել իրականության 
սկզբնապատճառը, զարգացման օրենքներն ու 
օրինաչափությունները, մեկնաբանել շարժման մեխանիզմը, ձևերը և 
դրանց դերը զարգացման գործընթացում: Ուսանողները գիտելիքներ 
են ստանում նաև հասարակության, նրա առանձնահատկությունների 
և գործառույթների մասին: Դասընթացը ներկայացնում է 
փիլիսոփայյական գիտելիքների պատմականությունը, 
ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը  գաղփար կունենա 
նորագույն շրջանի փիլիոփափայական տեսությունների և 
ուղղությունների, հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման 
շրջանների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա կատարել 
ընդհանրացումներ աշխարհայացքի, տարբեր գաղափարական 
հոսանքների, տեսությունների և հիմնադրույթների վերաբերյալ:  

Փիլիսոփայություն առարկայի ուսումնասիրմամբ ուսանողը 
միաժամանակ կշփվի տրամաբանության, մշակութաբանության, 
քաղաքագիտության և այլ գիտությունների հետ:  Փիլիսոփայություն 
առարկան նախատեսված է ներկայացնել բոլոր բաժինների համար, 
որպեսզի ապագա  մասնագետի մոտ ձևավովի իրականության 
վերաբերյալ ընդհանրական գիտելիքներից եզրահանգումներ 
կատարելու հմտություն և կարողություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փիլիսոփայություը որպես գիտություն 
Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական փուլերը 
Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 
Թեմա 4. Հոգևորի / գիտակցության/  պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ 
Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը/ օրենքները և կատեգորիաները/ 
Թեմա 6. Իմացության տեսությունֈ Գիտական իմացություն 
Թեմա 7. Սոցիալական փիլիսոփայություն, հասարակության սոցիալ-
տնտեսկան համակարգը 
Թեմա 8. Հասարակության քաղաքական և հոգևոր համակարգը 
Թեմա 9. Հասարակական գիտակցություն 
Թեմա 10. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 



բաղադրիչների ներառմամբ. 
 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստի-

ճան,  
 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 
 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ կամ կարճ 
ազատ պատասխանով 
 ամփոփիչ քննություն համակարգչային ստուգմամբ 
 

Գրականություն Պարտադիր 
1. Ս. Հակոբյան – Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան 2005 
2. Մ. Ասատրյան – Փիլիսոփայության ներածություն, Երևան 2004 
3. Վ. Կանկե - Փիլիսոփայություն, Երևան, 2000 
4. Հ. Շաքարյան – Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005 
5. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան, 1975. 
6. Ս. Զաքարյան – Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան 2005 
 
Լրացուցիչ  
1․Իովչուկ – Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, 

Երևան, 1979 
2․էդ․ Հարությունյան, Քաղաքական համակարգի զարգացման 

հիմնախնդիրները անցումային հասարակությունում, Երևան, 2005   
3. И.Т. Фралов, Введение философии 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Օլ/բ-042 – Օտար լեզու (անգլերեն) -1 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը 

4կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  56 Դասախոսություն  
Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 56 
Սեմինար 

 
Ինքնուրույն  64 
Ընդամենը  120 

Ստուգման ձևը ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի քերականության 
ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ ուսանողի մոտ ձևավորել լեզվի 
հաղորդակցական կարողություններ և ձեռք բերված գիտելիքները 
ֆիզիկայի ոլորտում կիրառելու հմտություններ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի 

 անգլերեն լեզվի քերականական  կառուցվածքի և         
մասնագիտական բառապաշարին   

 անգլերենով հաղորդակցվելու, մասնագիտական 
գրականությունից օգտվելու առանձնահատկություններին  

Հմտություն 



Ձեռք բերած մասնագիտական օտար լեզվի խոր և 
համակողմանի գիտելիքները կիրառել մասնագիտական 
ոլորտում, տիրապետել գործնական հմտությունների  

Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

  Կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ և 
համեմատություններ 
  Ցուցաբերել §Ֆիզիկա¦ առարկայի պահանջներին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 
Վերլուծել և համեմատել ֆիզիկայի մասնագետների կողմից 
առաջադրված  տեսակետներ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Ֆիզիկա 
Քերականություն` Հարցական նախադասություններ 
Թեմա 2 Գիտության  ոլորտում 
Քերականություն` Անորոշ ներկա և շարունակական ներկա 
ժամանակաձևեր 
Թեմա 3 Հետազոտական կենտրոններ 
Քերականություն` Մոդալ բայեր 
Թեմա 4 Նյուտոնի օրենքները 
Քերականություն` 
Թեմա 5 Մատերիայի  ագրեգատային վիճակները 
Քերականություն` Անորոշ անցյալ և շարունակական անցյալ 
ժամանակաձևեր 
Թեմա 6 Տարրեր 
Քերականություն` Ածականներ և մակբայներ 
Թեմա 7 Պլազմայի հատկությունները 
Քերականություն` Վաղակատար ներկա և  վաղակատար 
շարունակական ներկա ժամանակաձևեր 
Թեմա 8 Ձգողականություն, կշիռ և խտություն 
Քերականություն` Հարցեր և կրճատ պատասխաններ 
Թեմա 9 Չափումներ 
Քերականություն` Բառակազմություն 
Թեմա 10 Ջերմության չափում 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 %-
ը կամ 20 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
       -   Հաճախումների հաշվառում 
-Գնահատման չափանիշը՝ 
        -   ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
     - մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
      - բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
առցանց թեստային աշխատանքներ 
     - PowerPoint պրեզենտացիաներ 
    -  լեզվական գիտելիքների և հմտությունները ստուգող տարբեր 
աշխատանքների   կազմակերպում 
   - դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ: 



    4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-
ը կամ 10 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Z. P. Komolova, N. V. Novikova, “Popular Physics”, 1982 
2. Chris Redston, Gillie Cunningham, Anna Young,Lindsay Warwick 

“Face2Face” Pre-intermediate, 2006 
3. Robert G. Brown, “ Introductory Physics I” Elementary Mechanics, 

2013 
4. Edward M. Purcell, David J. Morin, “Electricity and 

Magnetism”,2013 
Լրացուցիչ- 

1. R . Douglas Gregory, “Classical Mechanics”, 2006 
2. Ian Badger “Everyday Business English”, 2003 
3. David Cotton, David Falvey, Simon Kent, John Rogers “Market 

Leader: Pre-intermediate Business English Course Book”, 2010 
4. А. П. Грызулина, П. Н. Османова, “Контрольно-тренировочные 

упражнения и тексты по английскому языку’’, 1986 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Օլգ/բ-043 - Օտար լեզու (անգլերեն)  –2 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը 

4կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  56 Դասախոսություն  
Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 56 

Ինքնուրույն  64 
Ընդամենը  120 

Ստուգմանձևը ստուգարք  

Դասընթացինպատակը Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի քերականության 
ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ ուսանողի մոտ ձևավորել լեզվի 
հաղորդակցական կարողություններ և ձեռք բերված գիտելիքները 
ֆիզիկայի ոլորտում կիրառելու հմտություններ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի 

 անգլերեն լեզվի քերականական  կառուցվածքի և         
մասնագիտական բառապաշարին   

 անգլերենով հաղորդակցվելու, մասնագիտական 
գրականությունից օգտվելու առանձնահատկություններին  

Հմտություն 
Ձեռք բերած մասնագիտական օտար լեզվի խոր և 
համակողմանի գիտելիքները կիրառել մասնագիտական 
ոլորտում, տիրապետել գործնական հմտությունների  

Կարողունակություն 



Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

  Կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ և 
համեմատություններ 
  Ցուցաբերել §Ֆիզիկա¦ առարկայի պահանջներին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 
Վերլուծել և համեմատել ֆիզիկայի մասնագետների կողմից 
առաջադրված  տեսակետներԴասընթացը ձևավորում է կրթական 
ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի 

 անգլերեն լեզվի քերականական  կառուցվածքի և         
մասնագիտական բառապաշարին   

 անգլերենով հաղորդակցվելու, մասնագիտական 
գրականությունից օգտվելու առանձնահատկություններին  

Հմտություն 
Ձեռք բերած մասնագիտական օտար լեզվի խոր և 
համակողմանի գիտելիքները կիրառել մասնագիտական 
ոլորտում, տիրապետել գործնական հմտությունների  

Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

  Կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ և 
համեմատություններ 
  Ցուցաբերել §Ֆիզիկա¦ առարկայի պահանջներին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 
Վերլուծել և համեմատել ֆիզիկայի մասնագետների կողմից 
առաջադրված  տեսակետներ 

 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1Պլազմայի ֆիզիկա  
Քերականություն` Անորոշ ապառնի ժամանակաձև 
Թեմա 2 Համընթաց և պտտական շարժում 
Քերականություն` Նախդիրներ 
Թեմա 3 Տատանումներ 
Քերականություն` Ածականի համեմատության աստիճաններ 
Թեմա 4 Էներգիա, աշխատանք, հզորություն 
Քերականություն` Նախածանցներ 
Թեմա 5 Կինետիկ էներգիա 
Քերականություն` Ստացական դերանուններ 
Թեմա 6 Պոտենցիալ էներգիա 
Քերականություն` Առաջարկություն  և խնդրանք 
Թեմա 7 Մեխանիկական էներգիա 
Քերականություն` Բառակապակցություններ 
Թեմա 8 Հավասարակշռություն 
 Քերականություն` Հատուկ հարցեր                                                                                                                                          
Թեմա 9 Հիդրոդինամիկ ճնշում 
Քերականություն` Բայի անորոշ ձև 
Թեմա 10 Ջերմաստիճան 
Քերականություն` Անորոշ դերանուններ 
Թեմա 11 Ջերմության քանակ 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 



       -   Հաճախումների հաշվառում 
-Գնահատման չափանիշը՝ 
        -   ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
     - մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
      - բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
առցանց թեստային աշխատանքներ 
     - PowerPoint պրեզենտացիաներ 
    -  լեզվական գիտելիքների և հմտությունները ստուգող տարբեր 
աշխատանքների   կազմակերպում 
   - դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ: 
    4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-
ը կամ 10 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Z. P. Komolova, N. V. Novikova, “Popular Physics”, 1982 
2. Chris Redston, Gillie Cunningham, Anna Young,Lindsay Warwick 

“Face2Face” Pre-intermediate, 2006 
3. Robert G. Brown, “ Introductory Physics I” Elementary Mechanics, 

2013 
4. Edward M. Purcell, David J. Morin, “Electricity and 

Magnetism”,2013 

 
Լրացուցիչ- 

1. R . Douglas Gregory, “Classical Mechanics”, 2006 
2. Ian Badger “Everyday Business English”, 2003 
3. David Cotton, David Falvey, Simon Kent, John Rogers “Market 

Leader: Pre-intermediate Business English Course Book”, 2010 
4. А. П. Грызулина, П. Н. Османова, “Контрольно-тренировочные 

упражнения и тексты по английскому языку’’, 1986 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Օլ/բ-044 - Օտար լեզու (անգլերեն)  –3 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  56  
Դասախոսություն  

Սեմինար  

Գործնական աշխատանք  

Լաբորատոր  աշխատանք 56 

 



 
Ստուգման ձևը 

Ինքնուրույն 64 

Ընդամենը  120 
ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի քերականության 
ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ ուսանողի մոտ ձևավորել լեզվի 
հաղորդակցական կարողություններ և ձեռք բերված գիտելիքները 
ֆիզիկայի ոլորտում կիրառելու հմտություններ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի 

 անգլերեն լեզվի քերականական  կառուցվածքի և         
մասնագիտական բառապաշարին   

 անգլերենով հաղորդակցվելու, մասնագիտական 
գրականությունից օգտվելու առանձնահատկություններին  

Հմտություն 
Ձեռք բերած մասնագիտական օտար լեզվի խոր և 
համակողմանի գիտելիքները կիրառել մասնագիտական 
ոլորտում, տիրապետել գործնական հմտությունների  

Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

  Կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ և 
համեմատություններ 
  Ցուցաբերել §Ֆիզիկա¦ առարկայի պահանջներին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 
Վերլուծել և համեմատել ֆիզիկայի մասնագետների կողմից 
առաջադրված  տեսակետներ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Էլեկտրաստասիկ դաշտ 
Քերականություն` Կրավորական սեռ 
Թեմա 2 Էլեկտրական լիցք 
Քերականություն` Անորոշ հոդ 
Թեմա 3 Լիցքի պահպանումը 
Քերականություն` Որոշիչ հոդ  
Թեմա 4 Կուլոնի օրենքը 
Քերականություն` Որոշյալ դերանուններ 
Թեմա 5 Գաուսի թեորեմը 
Քերականություն` Պայմանի  պարագա երկրորդական 
նախադասություն 
Թեմա 6 Էլեկտրական հոսանք 
Քերականություն` Հարաբերական դերանուններ 
 Թեմա 7 Հաղորդիչներ, կիսահաղորդիչներ և դիէլեկտրիկներ 
Քերականություն` Անջատական հարցեր 
Թեմա 8 Մագնիսական դաշտ 
Քերականություն` Ուղղակի և անուղղակի խոսք  
 Թեմա 9 Մագնիսական դաշտի հատկությունները 
Քերականություն` Ժամանակների համաձայնեցում 
Թեմա 10 Էլեկտրամագնիսական դաշտը և Ֆարադեյի 

 հայտնագործությունը  
Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 



       -   Հաճախումների հաշվառում 
-Գնահատման չափանիշը՝ 
        -   ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
     - մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
      - բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
առցանց թեստային աշխատանքներ 
     - PowerPoint պրեզենտացիաներ 
    -  լեզվական գիտելիքների և հմտությունները ստուգող տարբեր 
աշխատանքների   կազմակերպում 
   - դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ: 
    4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-
ը կամ 10 միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
Z. P. Komolova, N. V. Novikova, “Popular Physics”, 1982 
Chris Redston, Gillie Cunningham, Anna Young,Lindsay Warwick 
“Face2Face” Pre-intermediate, 2006 
Robert G. Brown, “ Introductory Physics I” Elementary Mechanics, 2013 
Edward M. Purcell, David J. Morin, “Electricity and Magnetism”,2013 
 
Լրացուցիչ- 
R . Douglas Gregory, “Classical Mechanics”, 2006 
Ian Badger “Everyday Business English”, 2003 
David Cotton, David Falvey, Simon Kent, John Rogers “Market Leader: Pre-
intermediate Business English Course Book”, 2010 
А. П. Грызулина, П. Н. Османова, “Контрольно-тренировочные 
упражнения и тексты по английскому языку’’, 1986 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-064- Մշակութաբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

 Ինքնուրույն 36 

 Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  ստուգարք 
Դասընթացի նպատակը   Մշակութաբանություն դասընթացի ծրագրային 

բովանդակության տիրապետումը, մշակույթի, մարդու, 



հասարակության ու աշխարհի մասին ընդհանուր 
գիտելիքների յուրացում: 

 աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցում 
 մասնագիտական, ընդհանուր գիտական և 

մշակութաբանական խնդիրների փոխառնչությունների 
պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումների իմացում 

 մասնագիտական  գիտելիքների զարգացմանը նպաստող 
մշակութա-մեթոդաբանական մտածելակերպի տարրերի 
ձևավորում 

 համաշխարհային և ազգային մշակույթի նվաճումներին 
հաղորդակից լինելը և մշակութաբանության բարդ 
հիմնախնդիրների համակարգում ճիշտ կողմնորոշվելը 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Մշակութաբանության որպես ինքնութույն գիտության ձևավորումը, 
հետազոտման մեթոդները:  
Մշակույթ հասկացության մեկնաբանումը և սահմանումները: 
Մշակույթի գործառույթները: Մշակույթի դասակարգման հիմնական 
չափորոշիչները, մշակույթի առանձին տիպերի բնութագիրը,  կրոն և 
մշակույթ, բարոյականություն,  արվեստ, գիտություն: 
Բնությունն իբրև փիլիսոփայական և մշակութաբանական 
կատեգորիա: Արժեք հասկացության  բնորոշումը, մշակույթի և 
արժեքների կապը, արժեքների  դասակարգումը: 
Քաղաքակրթություն հասկացության բնութագիրը, 
քաղաքակրթության և մշակույթի ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները; 
 
Հմտություն 
 մշակութային երևույթների օրինաչափությունները,  

կառուցվածքը, տիպաբանությունը, պատճառա-հետևանքային 
կապերը հասկանալու ունակություն 

 մշակույթի վերաբերյալ եղած սկզբնաղբյուրների հետ 
աշխատելու ունակություն 

 ունեցած ինֆորմացիայի և տեղեկատվության տարբեր ձևերը 
օգտագործելու հմտություններ 

 մշակույթի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների համակարգում և 
վերլուծություն 

 մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 
հմտություններ 

 տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 
ունակություն,  

 միջանձնային գործնական հմտություններ 
Կարողունակություն 

 Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն 
 Հետազոտություններ կատարելու ունակություն 
 Անկախ սովորելու ունակություն 
 Հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 
 Համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել 

նոր տեղեկատվություն,  
 Հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության 

տեսությունների զարգացման մեթոդները 
 Ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում հետազոտությունների 



որակի իմացություն 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են 
հետևյալ բաղադրիչներով`  
ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճանի գնահատում դասահաճախումների հաշվառման 
միջոցով,  
բ) գործնական (սեմինար) աշխատանքներին ուսանողի 
մասնակցության, նրա ակտիվության և հմտությունների հաշվառում 
և գնահատում,  
գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 
առաջադրանքների) հաշվառում գնահատում,  
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 
այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ 
ստուգում ու գնահատում կիսամյակի ընթացքում,  
ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի 
մասնակցության աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, 
գործնական աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, 
հմտությունների և կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և 
հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի  
արդյունարար գնահատականի ձևավորում  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մշակութաբանության ուսումնասիրության առարկան, 
մեթոդները, գործառույթները 

Թեմա 2. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ 
Թեմա 3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը 
Թեմա 4. Մարդ, բնություն, մշակույթ 
Թեմա 5. Մշակույթ և արժեքներ, մշակույթ և քաղաքակրթություն 
Թեմա 6. Մշակութային երկխոսություն և գլոբալիզացիա 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Մելքումյան Գ.Ա. Մշակութաբանություն, 2001 
2. Գուրևիչ Ս.,  Մշակութաբանություն,1996 
3. Բորև Յու.Բ.,  Գեղագիտություն, 1989 
4. Սարգսյան Ս.Ա.,  Մշակութաբանություն, 1996 

Լրացուցիչ- 
1. Հովհաննիսյան  Ս.,  Կուլտուրան և բնությունը,  Երևան, 1984  
2. Макарян Э.С. , Теориякультурыисовременнаянаука,  Ереван 

1984 
3. Малюра Ю.А. Культурология, Москва, 1999 
4. Лосев А.Д. Философия. Мифология. Культура, Москва, 1991 
5. Культурология. История мировой культуры, Москва, 1995 
6. Розин В.М. Введение в культурологию, Москва, 1994 
7. Швейцер А. Культура и этика, Москва, 1994 
8. Шнен О. Закат Европы, Москва, 1991 
9. Философский словарь, Москва, 1983 
10. Փիլիսոփայական բառարան 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԷԻԿ/բ-105 – Իրավագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար 14 



Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցավորության և դրա 
հետ կապված հարաբերություների մասին,  

 ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 
իրավագիտական աշխարհայացքը,  

 նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված նյութի 
գործնական կիրառմանը,  

 խորացնել ընդհանուր իրավագիտական գիտությունների 
առարկայաշարի ուսումնասիրությունը: 

 
Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 Իրավունքի հիմնական ճյուղերի (մասնավորապես՝  
սահմանադրական իրավունքի, վարչական իրավունքի և 
վարչական դատավարության, քաղաքացիական իրավունքի և 
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային 
իրավունքի, քրեական իրավունքի և քրեական 
դատավարության, էկոլոգիական իրավունքի, միջազգային 
հանրային իրավունքի, դրանց սկզբունքների, 
ինստիտուտների, նորմերի ծագումնաբանության և էության, 
այդ ինստիտուտների և նորմերի օրենսդրական ամրագրման և 
կիրառման գործընթացի վերաբերյալ հիմնարար և 
համակարգված գիտելիք:  

Հմտություն 
 Կարող է կիրառել մասնագիտական գիտելիքներն առավել 

հաճախ հանդիպող իրավական խնդիրների լուծման համարֈ 
Կարողունակություն 

 Ունակ է՝ պարբերաբար ուսումնասիրելու օրենսդրությունը և 
իրավակիրառ պրակտիկան, մասնագիտական 
գրականությունը և ինտեգրվելու հարափոփոխ 
բազմամշակութային աշխատանքային միջավայրինֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1- Պետության և իրավունքի առաջացումը,  Թեմա 2- 
Պետության էությունը և գործառույթները, Թեմա 3- Իրավունքը 
սոցիալական նորմերի համակարգում, Թեմա 4- Սոցիալական 
նորմերի հասկացությունն ու տեսակները, Թեմա 5- Իրավունք և     
իրավագիտակցություն, Թեմա 6- Օրինականություն և  իրավակարգ, 
Թեմա 7- Իրավունքի համակարգը, Թեմա 8- Իրավական պետություն, 
Թեմա 9- Սահմանադրական իրավունք, Թեմա 10- Սահմանադրական 
կարգ հասկացությունը  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն ուղղորդված են 
կրթության վերջնարդյունքներին 
6.2. Առարկան ամփոփվում է քննությամբ` 4-րդ կիսամյակում) 
6.3. Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

 տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 
պատասխանի բովանդակությունը 
 պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

 շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի 



յուրացվածության աստիճանը 
 ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

6.4. Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 
ստուգում 

6.5. Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 
 անհատական աշխատանքների հանձնարարում 
 իրավաբանական խնդիրների լուծում 

6.6. Հաճախելիություն 
Գնահատման մեթոդը 

 դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 

 ներկայություն 
 մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

6.7. Համակարգչային թեստային ստուգում 
Գնահատման չափանիշները 

 համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 
6.8. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 

6.1-6.6 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուր 
միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 
1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2. Վ.Ն Խռոպանյուկ «Պետության և իրավունքի տեսություն», 
2001թ. 
3. Վ.Ս. Ներսեսյանց «Իրավունքի և պետության տեսություն», 
2001թ. 
4. Ապիյան Ն. «Պետության և իրավունքի հիմնահարցեր», 2003թ. 
5. Васильев А. В. «Теория государства и права, 1998 
6. Алексеев С Г« Теория государства и права.  2004 

Լրացուցիչ՝ 
1. www. yandex.ru. 
2. www.google.ru 
3. www.lib.ru 
4. www.books.ru 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-065-Քաղաքագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Լսարանային 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Քաղաքագիտություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ     ունի     
ուսանողին  գիտելիքներ տալ քաղաքական պատմության, 
գործընթացների և զարգացման փուլերի մասին: Դասընթացի 
ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը պետք է գաղափար ունենա 
քաղաքական համակարգի, պետության կառավարման տիպերի և 

http://www.google.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/


ձևերի, քաղաքական իշխանության, քաղաքական կուլտուրայի, 
քաղաքական կազմակերպությունների, իշխանության ձևավորման 
սկզբունքների, միջազգային քաղաքական կազմակերպությունների 
մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 
պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի մշակութային նվաճումների 
մասին, գնահատել գեղեցիկն ու մշակութային արժեքները: 

Քաղաքագիտություն առարկայի ուսումնասիրմամբ ուսանողը 
միաժամանակ կշփվի համաշխարհային քաղաքական պատմության, 
մշակութաբանության, փիլիսոփայության և այլ գիտությունների հետ: 
Քաղաքագիտություն առարկան նախատեսված է ներկայացնել ոչ 
մասնագիտական բաժիններին, որպեսզի ապագա  մանկավարժը 
գիտելիներ ունենա քաղաքական համակարգի և պետական 
կառավարման մասին 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
1․ինքնուրույն վերլուծել քաղաքական իրադարձությունները 
2․տարբերել քաղաքաքան և քաղաքագիտական սուբյեկտների 

գործառույթները 
 3․տարբարակել պետական կառավարման համակարգի տիպեը 
4․տարբերակել պետության տիպերն ու ձևերը 
5․ հասկանալ քաղաքական կոնֆլիկտների տիպերն ու կառուցվածքը, 

լուծման ուղիները  
Հմտություն 
1․գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  
2․հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  
3․սովորելու ունակություն  
4․առաջնորդի հատկություններ  
5․որակի կարևորության գիտակցում 
Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 
2․կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
3․հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  
4․տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 
ունակություն 
5․քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն  
6․միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, խնդիրները,  մեթոդները, 
կապը հասարակական այլ գիտություների հետ  

 Թեմա 2. Քաղաքագիտության սուբյեկտները: Հասարակական 
քաղաքական համակարգ 
Թեմա 3․ Պետություն, տիպերը,   ձևերը 
Թեմա 4․ Քաղաքական իշխանություն 
 Թեմա 5․ Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ: Քաղաքական 

կուլտուրայի տիպերը 
Թեմա 6․ Մարդու դերը քաղաքականության մեջ 
Թեմա 7․ Անցումային հասարակության քաղաքական համակարգը: 

Իրավական պետություն 
Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 



բաղադրիչների ներառմամբ. 
 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստի-

ճան,  
 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ կամ կարճ 
ազատ պատասխանով 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1 Վ. Թումանյան «Քաղաքագիտություն»,  1992թ. 
2․Քաղաքագիտության ներածություն,  1994թ. 
3․Քաղաքագիտություն ներածություն,  Երևան,  1996թ. 
4․Ռ. Պետրոսյան, Քաղաքագիտություն,  Երևան   2002թ. 
5.ՀՀ Սահմանադրություն,  Երևան,  2015թ.  

Լրացուցիչ  
1 Հ. Մանուչարյան «Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի 
պատմության» Երևան, 2002թ. 
2․Գ. Միրումյան «Քաղաքական ուսմունքների պատմություն»  2006թ 
3․Зеркин, Основы политологии,  1999г. 
4․Բ․ Խաչատրյան, Քաղաքագիտություն, 2017թ․ 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Էիկ/ բ 091  Տնտեսագիտության  

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ամեն  մի արտադրաեղանակի նպատակը հասարակության և նրա 
անդամների պահանջմունքների բավարարումն է: Հենց դրան է  
ուղղված արտադրության գործընթացը, որտեղ լուծվում է 
տնտեսական երկու հիմնախնդրի  միչև առաջացող մշտական 
հակասությունը: 

Ներկայումս խառը տիպի տնտեսության պայմաններում , 
հիմախնդիրը շուկայական գործընթացի գործողությունը, 
շուկայական հարաբերությունների զարգացման 
օրինաչափություններն ու առանձնահատկություններն 
են:Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ավելի շատ 
պահանջմունքներ բավարարելու գործում մարդկանց ունեցած 
վարքագիծը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները 
 տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և գործառույթները 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում 
 առարկայի կարևորությունը հասարակական տնտեսական 

հարաբերությունների բնագավառում 



 հասարակության զարգացման պատմական փուլերի 
տնտեսական առանձնահատկությունները 

Հմտություն 
 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին 
 շուկայական հարաբերությունների օրինաչափություններին 

այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական 
հավասարակշռություն  և համաչափություն պահպանելու 
համար 

Կարողունակություն 
 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, 

դրանց պատճառահետևանքային կապերը 
 կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 
 ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 

քաղաքականություն փոխհարաբերությունը 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 
Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: 
Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: Տնտեսագիտության 
հիմնական ուղղությունները: 
Տնտեսագիտություն առարկան, նպատակները և խնդիրները: 
Տնտեսական կատեգորիաներ և տնտեսական օրենքներ: 
Տնտեսագիտության տեսությունը որպես մեթոդոլոգիական 
գիտություն` մեթոդոլոգիա և մեթոդ: 
Տնտեսագիտության միկրո, մեզո, մակրո և մեգա շերտային 
կառուցվածքը: 
Թեմա 2 Շուկայական տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: 
Շուկա, շուկայի հասկացությունը, ծագման պայմանները, 
սեփականության բազմաձևությունը: 
Շուկայի հիմնական տարրերը, ֆունկցիաները, գործունեության 
սկզբունքները, կառուցվածքը, ենթակառուցվածքները, օբյեկտները, 
սուբյեկտները: 
Շուկայի դասկարգումն ըստ ապրանքային խմբերի, տարածքային 
հատկանիշների, մրցակցության ձևի, շուկայի սուբյեկտների 
տեսակների: 
Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական կողմերը: 
Թեմա 3 Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: 
Տնտեսական համակարգերը: Դրանց կազմակերպման հիմնական 
ձևերը: 
Ապրանքային արտադրության բնորոշ գծերը: 
Տնտեսական համակարգերի տիպերը և մոդելները: 
Թեմա 4 Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական 
եկամուտ և աշխատավարձ: 
Շահույթ և շահութաբերություն: Շահույթի էության և աղբյուրների 
մեկնաբանությունները: 
Շահույթի մեծությունը որոշող գործոնները: 
Շահույթի ֆունկցիաները: 
Շահույթի տեսակները (հաշվապահական, տնտեսական, ընդհանուր 
հաշվեկշռային և այլն): 
Մոնոպոլ շահույթ: 
Ձեռնարկատիրական եկամուտ: Աշխատավարձի տնտեսական 
հիմքերը: 
Աշխատավարձի ձևերը, տեսակները ու համակարգերը: 
Անվանական և իրական աշխատավարձ: 



Աշխատավարձի կազմակերպման տարիֆային համակարգի 
էությունը: 
Թեմա 5 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման 
փուլայնությունը: 
Տնտեսական աճի էությունը: Դրան բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշները: 
Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները: 
Տնտեսական աճի տիպերը (էքստենսիվ, ինտենսիվ և խառը): 
Տնտեսական ճգնաժամ: Ճգնաժամի տեսակները: 
Թեմա 6 Ինֆլյացիա և գործազրկություն: 
Ինֆլյացիայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: Առաջացման 
պատճառները և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: 
Տնտեսության պարբերական տատանումները և գործազրկությունը: 
Գործազրկության տեսակները և դրանց վրա ազդող գործոնները: 
Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը: 
Թեմա 7 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Բանկեր: 
 Փող. տեսակները, պահանջարկը և առաջարկը: 
Հավասարակշռությունը դրամական շուկայում: Տոկոսադրույքի 
ձևավորումը որպես փողի գին: 
Դրամաշրջանառություն: Շրջանառության համար անհրաժեշտ փողի 
քանակության որոշումը: 
Վարկ. էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները: 
Բանկային համակարգ: Բանկերի տեսակները: 
Կենտրոնական Բանկի հիմնական խնդիրները և ֆունկցիաները: 
Առևտրային բանկերը և դրանց գործարքները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

.  Գնահատման մեթոդներն և չափորոշիչներն ուղղորդված են 
կրթության վերջնարդյունքներին 
 Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 
- տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 

պատասխանի բովանդակությունը 
- պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 
- շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի 

յուրացվածության աստիճանը 
- ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

 Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության ստուգում 
 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

- Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 
վերլուծություն 

 Հաճախելիություն 
Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 

- ներկայություն 
- մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Համակարգչային թեստային ստուգում 
Գնահատման չափանիշները 

- համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 
 Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում՝ ստուգարք 

 
 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուրմիավորանոց 
սանդղակով: 

Գրականություն Պարտադիր  
1. Գ. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն, 2009թ. 



2. Գևորգյան Մ.Ա.  „Տնտեսագիտության տեսություն“ Երևան 1998 
3. Գոռթնի Դ. Ջեյմս, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Ա.Հ.Սթուդենմունդի, 

Ռասել Ս. Սոբելի        „Տնտեսագիտություն: Մասնավոր և 
հասարակական ընտրություն:“ Թարգմանություն` գլխ. 
խմբագիր պրո ֆ.Գ. Կիրակոսյան Երևան 1999 

4. Թովմասյան  Ռ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն“ Երևան 
2006 

5. Խաչատրյան Գ. Հ. „Տնտեսագիտության տեսություն“ Երևան 
2007 

6. Ղուշչյան Հ. Բ. „Մակրոէկոնոմիկա“ Երևան 1992 
7. Մարկոսյան Ա., Սա ֆարյան Ռ. „Շուկայական տեսության 

հիմնախնդիրները“  Երևան 2002 
8. “Մենեջմենթ“ Յ.Մ, Սուվարյանի խմբ.  Երևան  2002 

Լրացուցիչ  
1.       Войтов А . Г. „Экономика. Общий курс“ 
(фундаментальная теория  экономики).  Учебник  М. 2003 
2. Гугасян Г. М. „ Экономическая теория. Кл ючевые 
вопросы.“ Учебник М. 2004 
3. Липсиц И.В. . „  Экономика. Учебник для вузов“: М.2004 
4. Макконелл  К.Р. Бр    ю С.Л. Экономикс: Принципы,проблемы 
и политика. В 2-х томах. М.1996 
5. Носова С. С. . „ Экономическая теория Краткий курс. “ 
М.2001 
6. Носов С. С.  „ Основы  Экономики.“   Учебник  М. 2004 
7. Основы экономической теории. Курс лекции  Под общ. 
ред. А.А.Кочеткова   М.2004 
8. Райзберг Б. А.  „ Основы  Экономики.“ Учебник пособие. М. 
2000 

 Այլ գրականության ցանկ 
1. Стенлейк Дж.Ф. . „  Экономикс для начинающих. “ М.1994 
2. Торосян К . М.  „ Теория оптимальной цивилизации.“ Гл.12-14  

Ереван 2002 
3. „ Экономическая теория.“  Учебник. Под ред. Камаева В. Д.   М. 

2000 
4. „ Экономическая теория.“  Учебник. Под общ. ред. 

В.И.Видяпина и др. М.2005 
5. „  Экономика. .“  Учебник под ред. А.С.Булатова М.2001 
6. Янова В.В.  „  Экономика. .“  Учебник М.2007 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-156 Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 

24 Լսարանային 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 



Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բույսերի,   
կենդանիների  և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունների և 
օրինաչափությունների վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել 
էկոլոգիական գործոնների, բույսերի,կենդանիների  առանձին խմբերի 
յուրահատուկ վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և որոշ 
էկոլոգիական օրինաչափությունների, համակեցությունների 
հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 
կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների մասին, 
ներտեսակային և միջտեսակային փոխհարաբերությունների, 
սուկցեսիաների և բույսերի կյանքի ձևերի մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա և նրանց 

միջև ստեղծվող փոխհարաբերությունների մասին,  
 համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում ընթացող 

միջտեսակային և ներտեսակային փոխհարաբերությունների 
մասին: 

 համակեցությունների առաջնային և երկրորդային 
հերթափոխության մասին: 

Հմտություն 
 էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  ուսումնասիրման 

մեթոդներին, 
 բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 
 էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքների բնագավառում 

գործնական հմտություններին: 
Կարողունակություն 
 Յուրացնելով բույսերի էկոլոգիական առանձնահատկությունների 

մասին գիտելիքները իրականացնել բույսերի,կենդանիների  
պահպանության միջոցառումներ 

 էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ  առարկայի  
վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում:  էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  առարկան« խնդիրները 
զարգացման տարբեր էտապներում: էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  զարգացման պատմությունը: 
Ժամանակակից  էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  
առարկայի կառուցվածքն  ու  խնդիրները, դիրքը  կենսաբանական  
գիտությունների  համակարգում:  էկոլոգիա  և  բնապահպանության 
հիմունքներ  որպես  բնության  պահպանության  և  բնության  
ռացիոնալ  օգտագործման  տեսական  հիմք:   
Թեմա2.Բույսերի, կենդանիների վրա արտաքին գործոնների 
ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները: Հասկացողություն 
էկոլոգիական գործոնների մասին: Աբիոտհկ« բիոտիկ« անթրոպոգեն, 
էդաֆիկ գործոններ: Սահմանափակող գործոններ: Գործոնի 
ազդեցության ուժ: Օպտիմում և պեսիմում: Կրիտիկական կետեր: 
Տեսակի էկոլոգիական վալենտականություն: Օրգանիզմների 
էկոլոգիական դասակարգման սկզբունքները: 



Թեմա 3.Լույսի դերը բույսերի, կենդանիների  կյանքում: 
Բույսերի,կենդանիների  էկոլոգիական խմբերը լույսի նկատմամբ և 
դրանց ադապտացիոն յուրահատկությունները: 
Լուսապարբերականություն: Բույսերի,կենդանիների 
հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության պայմաններին: 
Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ բույսերի,կենդանիների  
էկոլոգիական վալենտականությունը: Ջերմաստիճանի 
ազդեցությունը օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: 
Բույսերի,կենդանիների ջերմային ռեժիմի 
յուրահատկությունը:Բույսերի,կենդանիների  մոտ 
ջերմակարգավորման հիմնական ուղիները:Բույսերի,կենդանիների  
ջերմային ռեժիմը և նրանց ոչնչացման պատճառները ցածր և բարձր 
ջերմաստիճանի դեպքում:   
Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը ցամաքային օրգանիզմների 
կյանքում: Ցամաքի վրա խոնավության ձևերը և 
աղբյուրները:Բույսերի մոտ խոնավության մուտքի ե ելքի ուղիները: 
Բույսերի էկոլոգիական խմբերը ըստ ջրային հաշվեկշոի, 
հիդրոֆիտներ« մեզոֆիտներ և քսերոֆիտներ: Ջրի տարբեր ձևերի 
ազդեցությունը բույսերի վրա: 
Թեմա 6.Տեղումների  տեսակը  և  դրանց էկոլոգիական  դերը: 
Բույսերի,կենդանիների  կյանքում էդաֆիկ  գործոնը: Օդի կազմը և 
շարժումը: Քամու դերը տեսակների Էկոլոգիայում:  Հողը որպես 
կյանքի միջավայր: Հողի յուրահատկությունը: Հողերի ջրային ռեժիմը: 
Հողի մեխանիկական կազմի էկոլոգիական նշանակությունը 
բույսերի,կենդանիների համար: 
Թեմա 7. Ժամանակը որպես էկոլոգիական գործոն 
բույսերի,կենդանիների  կյանքում: Կենսաբանական ժամացույց: 
Բույսերի,կենդանիների,կենդանիների  օրական և ցիրկադային 
ռիթմը: Բույսերի,կենդանիների էկոլոգիական խմբերն ըստ օրական 
ակտիվության: Հիմնական ադապտացիաները: Լուսնային ռիթմեր, 
դրանց յուրահատկությունը: Մակընթացության և տեղատվության 
ռիթմերը օվկիանոսում: Սեզոնային ռիթմեր: Դրանց ադապտիվ 
բնույթը: Բույսերի,կենդանիների հարմարվածությունը տարվա 
անբարենպաստ պայմաններին: Սեզոնային զարգացումը ղեկավարող 
գործոններ: Բույսերի,կենդանիների   մոտ պերիոդիզմի երևույթի 
էությունը: 
Թեմա 8. Բիոտիկ կապերի հիմնական տիպերը« դրանց դրսևորման 
յուրահատկությունը միջտեսակային և ներտեսակային 
հարաբերություններում: Գրշատիչ-զոհ« մակաբույծ-տեր 
փոխհարաբերությունները: Այդ կապերի ընդհանուր գծերը և 
յուրահատկությունը:   
Թեմա9. Համակեցություն: Հասկացողություն բուսական 
համակեցության մասին, համակեցության կառուցվածքը:  Ստաբիլ և 
ոչ ստաբիլ համակեցություններ Հասկացողություն կենսացենոզի 
մասին:  Ֆիտոցենոզ:  Կենսացենոզի կառուցվածքը: Սահմանային 
Էֆեկտ: Կենսացենոզի տարածական կառուցվածքը: Ջրային և 
ցամաքային կենսացենոզների տարբերությունը:  
Թեմա 10. Համակեցության ստաբիլության հիմնախնդիրը: 
Սուկցեսիաների ընդհանուր օրինաչափությունները: Առաջնային և 
երկրորդային սուկցեսիաներ: Սուկցեսիաների յուրահատուկ 
տարբերակները: 
Թեմա 11. Բույսերի,կենդանիների վրա միջավայրի գործոնների 
ձևառաջացնող ազդեցությունը:  Հասկացողություն բույսերի, 
կենդանիների կյանքի ձևերի մասին: Կյանքի ձևերի ձևավորման 



հարմարվողական նշանակությունը: Կյանքի ձևերի դասակարգումը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
2Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
3 քննություն  
4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
6Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 կետերի 
օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի ունակությունը, 
կարողությունը և հմտությունը 

 
6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 միավորանոց 
բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի համաձայն. 

- մեկ եզրափակիչ քննություն 
-երկու ինքնուրույն աշխատանք 
-երկու ստուգողական աշխատանք 
-մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
-մասնակցությունը և ակտիվությունը ·ործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
-եզրափակիչ քննություն  



-·ործնական և ստու·ողական աշխատանք (մինչև 20 միավոր ) 
-ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 10 միավոր ) 
-ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր ) 

-դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
Գնահատման սանդղակը 

    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը 

 

Գնահատականը 
ըստ 5 բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ100 միավորանոց 
համակարգի 

Գնահատական
ը ըստ 
կրեդիտային  
համակարգի 

“գերազանց (5) 96-100 A+ 
“գերազանց”(5) 91-95 A 
“գերազանց” (5) 86-90 A- 
“լավ”  (4) 81-58 B+ 
“լավ”  (4) 76-80 B 
“լավ”  (4) 71-75 B- 
“բավարար” (3) 66-70 C+ 
“բավարար” (3) 6-65 C 
“բավարար” (3) 55-60 C- 
“անբավարար” 

(2)1 
40- 54 D 

“անբավարար” 
(2)2 

մինչև 40 F 

“ստուգված” 55-100 S 
“չստուգված”1 

40-54 U 
“չստուգված”2 մինչև 40 U 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Двороковский М. С.- Экология растений-1983 г. 
2. Горышина Т. К.- Экология растений-1978 г. 
3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология растений.2009г   
4. Մելքումյան- Էկոլոգիա, 2009թ. 
5. В.А.Радкевич “Экология” Минск. 
6. Н. М. Черпова, А.М.Былова “Экология”, М., 1980թ. 
7. А.А. Хван “Экология” М., 2002թ. 
8. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա,1998թ.  

Լրացուցիչ- 
1. Юджин, Одум “Экология”. В 2-х томах. 1986 
2. Чернова Н.И., Былова А.М.- “Общая экология”. 2004 
3. Бигон “Экология” М., 1999. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-051 - Քաղաքացիական պաշտպանության և 
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 



Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 
քաղպաշտպանության համակարգին և հիմնական խնդիրներին, 
ինչպես նաև, արտակարգ իրավիճակներում վարքի կանոններին և 
բնակչության պաշտպանության հիմնահարցերին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Ուսանողը պետք է իմանա 

 արտադրական իրավիճակների դասակարգումը, բնութագիրը, 
կանխարգելման միջոցները, ինչպես նաև բնական, 
էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու 
միջոցառումները: 

 զանգվածային ոչնչացման զենքերի տեսակների, դրանց 
կիրառման ժամանակ առաջացած հետևանքների, պայքարի ու 
կանխարգելիչ խնդիրները 

 բնակչության պաշտպանության միջոցները արտադրական 
իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ 

 ապաստարանների, հակաճառագայթային թաքստոցների 
կառուցվածքները, տարհանման և ապակենտրոնացման 
կազմակերպման սկզբունքները 

 ռիսկի գործոնը արտակարգ իրավիճակներում, ճգնաժամային 
կառավարման մի շարք հարցերի գաղախարները: 

Հմտություն 
 բնակչության պաշտպանությանը անհատական և կոլեկտիվ 

միջոցներով 
 հակագազից օգտվելու կանոններին 
 շնչառական օրգանների պաշտպանության պարզագույն 

միջոցներին 
 մարդասիրական օգնության կազմակերպմանը արտակարգ 

իրավիճակներում: 
Կարողունակություն 

 դիմակայել բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներին 
 միջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքերից 

պաշտպանվել ապաստարաններում, հակաճառագայթային 
թաքստոցներում 

 ցուցաբերի առաջին բուժօգնություն տուժածներին 
 աշխատել փրկարարական ջոկատներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներ, առաջացման պատճառները, 
զարգացման փուլերը և դասակարգումը:   
Թեմա 2. Տարերային աղետներ, վտանգավոր երևույթներ, 
առաջացման պատճառները:  Տեխնածին աղետներ բնակչության 
պաշտպանության հրատապ միջոցները: 
Թեմա 3. Զանգվածային ոչնչացման զենքի      տեսակները, 
բնութագիրը և բնակչության պաշտպանությունը նրանից: 
Թեմա 4. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը 
արտակարգ        իրավիճակների և պատերազմի              ժամանակ: 
Թեմա 5. Քաղաքացիական պաշտպանությունը,         նրա 
նպատակները և խնդիրները: Քաղաքացիական պաշտպանության 



պաշտպանական կառույցները: 
Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակների ռիսկի գնահատումը: Ռիսկի 
նվազեցման         համալիր ծրագիր: 
Թեմա 7. Փրկարար աշխատանքի                        կազմակերպումը ԱԻ 
և պատերազմի ժամանակ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) (20 
միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 

ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 կետերի 

օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի ունակությունը, 
կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 
Պարտադիր – 

1. Հ․Մ․Գրիգորյան-«Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», Երևան 



2014թ․ 

2. Ալավերդյան Ռ., Սարաֆյան Կ., «Ջրհեղեղներ», Երևան 2000 թ․ 

3. Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ., 
«Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ 
իրավիճակներումվարելակերպի կանոնների մասին», Երևան 
2001թ․ 

4. Բալասանյան Ս., «Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա 
կազմակերպումը», Գյումրի, Էլդորադո, 200 թ․ 

5. Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. և ուրիշներ «Ռազմական և 
արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների 
մասին», Ձեռնարկ, Երևան  2001թ․ 

6. Հովհաննիսյան Ս., «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 
կրթություն», Երևան, Փրինթինֆո 2011թ․ 

7. Հարությունյան Ս․, Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության հիմունքներ, Երևան, Տնտեսագետ 2003 
թ․ 

Լրացուցիչ-  
1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
մասին»1998 թ.  

2. 2-ը դեկտեմբերի 
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Քաղաքացիական 

պաշտպանության մասին»,2002 թ. 
4. 5-ը մարտի 
5. ՀՀ օրենք «Տեղական ինքնակառավարման մասին», Երևան, 

Նորք-ֆիրմա ՍՊԸ1996 թ 
6. ՀՀ օրենքը «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», Երևան

 2007թ․ 

7. ՀՀ օրենքը «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության 
մասին»1998 թ․ 

8. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»
 2002 թ․ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-178. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 

24 Լսարանային 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  «Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում» 
առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ գիտելիքներ 
բժշկագիտության հիմունքների, հիվանդությունների դասակարգման, 
առաջացման պատճառների, ընթացքի, կանխարգելման մասին: 
Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ աղետների 



օջախում տուժածներին առաջին և մինչբժշկական օգնություն ցույց 
տալու համար, պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի 
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար արտակարգ 
իրավիճակների պայմաններում:Ուսանողների մոտ արմատավորել 
հմտություններ և կարողություններ կատարելու վիրակապություն, 
դնել բեկակալ, չափել հիվանդի կամ տուժվածի զարկերակային 
ճնշումը, որոշել պուլսը, շնչառության հաճախականությունը, չափել 
մարմնի առավելագույն ջերմությունը, վերահսկել տուժվածի 
վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի առաջացումը, կազմակերպել 
ճիշտ օգնություն վնասվածքների ժամանակ, կատարել ճիշտ 
տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ ապրելակերպի, 
սեռական դաստիարակության մասին:  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական 
պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, իսկ կլինիկային 
հատկացված ժամերը անց են կացվում հիվանդանոցում և 
պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 Հիվանդությունը (ոչ վարակիչ և վարակիչ):  
 Հիվանդի (վարակիչ և ոչ վարակիչ) հետազոտությունը և 

ախտորոշումը: 
 Հիվանդի խնամքը՝ սիրտ-անոթային, շնչառության, 

մարսողության, էնդոկրին, միզազատական և վարակիչ 
հիվանդությունների ժամանակ: 

 Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ: 
 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազման պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
առաջին բուժօգնությունը: 

 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 
կանգի պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 
բուժօգնությունը: 

 Արյան գերճնշման պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բրոնխների բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

 Բրոնխների ասթման` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Թոքերի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մարսողության օրգանների հիվանդությունները`  
 Ստամոքսի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
 Խոցային հիվանդություն` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
 Էնդեմիկ խպիպ` պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Շաքարախտը` պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Երիկամի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
 Մեզահեռացնող ուղու բորբոքումը` պատճառը, 

ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 



 Վարակիչ հիվանդությունների (անվանախմբավորումները, 
պատճառները): 

 Դիզենտերիա` պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 

 Լյարդի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

 Ջրծաղիկ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 

 Դիֆտերիա՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 

 Էպիդեմիկ պարոտիտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բծավոր տիֆ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բրուցելյոզ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 

 Սիբիրախտ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 

 Իմունիտետը: Պատվաստումը:  
 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 

ճնշման չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով առանց հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափելը: 
 Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 
 Դեղանոթից դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներմուծումը ականջի մեջ: 
 Դեղանյութի ներմուծումը քթի խոռոչ: 
 Մարմնի ջերմաստիճան չափել: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց դնել: 

Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 
 անոթազարկի հաճախականություն չափել: 
 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 

ճնշման չափել: 
 շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել: 
 դեղանոթից դեղանյութ զետեղել ներարկիչի մեջ: 
 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ 
 Դեղանյութ ներմուծել ականջի մեջ: 
 Դեղանյութ ներմուծել քթի խոռոչ: 
 Մարմնի ջերմություն չափել: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց դնել 

Կարողունակություն 
 Հիվանդի հետազոտության մեթոդներին և առաջին 

բուժօգնություն ցուցաբերելուն 



 անձնական  հիգիենայի կանոններին    
 հիվանդի  խնամքի  կազմակերպմանը 
 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 

կիրառումը 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում 
առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատկությունները և 
հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, 
վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և 
ախտորոշումը: 
Թեմա  2. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` սիրտը 
անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի նվազում` 
առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող արյունատար 
անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին բուժօգնությունը, արյան 
գերճնշում: 
Թեմա  3. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` բրոնխի 
բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում (թոքաբորբ): 
Թեմա  4 . Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` ստամոքսի 
բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: Ներզատիչ օրգան-
ների հիվանդություններ` շաքարախտ, էնդեմիկ խպիպ: 
Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: Իմունիտետ: 
Ջրծաղիկ, կարմրուկ, էպիդեմիկ պարոտիտ: 
Թեմա  5. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 
հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդություններ: Դիֆտերիա, բծավոր տիֆ, բրուցելոզ, սիբիրախտ, 
դաբաղ: 
Թեմա  6. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում 
առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատկությունները և 
հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, 
վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և  
ախտորոշումը: Անոթազարկի հաճախականության չափումը: Արյան 
ճնշման չափումը: 
Թեմա  7. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` սիրտը 
անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի նվազում` 
առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող արյունատար 
անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին բուժօգնությունը, արյան 
գերճնշում: Դեղանյութի զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ, 
դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը, դեղանյութի ներմկանային 
ներարկումը, դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Թեմա  8. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` բրոնխի 
բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում (թոքաբորբ): 
Շնչառության շարժումների հաճախականության չափումը: Հիվանդի 
անհատական հիգիենան և պահպանման կանոնները: 
Թեմա  9. Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` ստամոքսի 
բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: Ներզատիչ 
օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, էնդեմիկ խպիպ: Արյան 
տեղային արյունահորդում: Ստամոքսի լվացում: 
Թեմա  10. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 
հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդույթուններ: Իմունիտետ, պատվաստում: Դիզենտերիա 



(Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: Ջրծաղիկ: Հոգնաների 
տեսակները և դրման տեխնիկան: 
Թեմա  11. Դիֆտերիա, էպիդեմիկ պարոտիտ, կարմրուկ, բծավոր 
տիֆ: Բուժական սնունդ և դիետիկ սեղաններ: 
Թեմա  12. Բրուցելոզ, սիբիրախտ, դաբաղ: Բնական, խառը և 
արհեստական սնուցում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 20 
միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում դասախոսի և 

ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  
2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 20 
միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առարկայի իմացությունը 
3.Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
5 Եզրափակիչ ստուգում 
6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 



8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
- Գնահատման մեթոդներ 
- Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 
Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի մեթոդ, 
Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 
համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, Կուրսային 
աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք: 

 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 
Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 
աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, Բառային 
քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, զուգակցված 
դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, դրույթային 
դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, ակնադիտական 
դասախոսություն, դասախոսություն-երկխոսություն, 
դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-քննարկում,  թեստերի 
և փոքր-թեստերի կատարում, դասախոսություն-ամփոփում, 
գործնական պարապմունքներ, ընդհանրական 
դասախոսություններ, հակիրճ դասախոսություն, պրակտիկում,  
զուգակցված դաս,  անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ 
դաս, գործնական (արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, 
ակնադիտական դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված 
սխալներով դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ սեմինար, 
սեմինար-կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով սեմինար, 
սեմինար-հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-
հարց-պատասխան, խմբային աշխատանքով սեմինար, 
որոնողական սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող 
սեմինար, համակարգային սեմինար, լաբորատոր պարապմունք: 
 
բ/արտալսարանային պարապմունքներ 
ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 
սեմինար, արտադրական գործնական 
պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 
բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, թատերային 
ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, մասնագիտական 
գործունեության հետևում և իրական վերարտադրություն, 
դասախոսություն-խորհրդատվություն, խմբային աշխատանքով 
սեմինար, միջառարկայական սեմինար, ստեղծագործական 
սեմինարներ, միջառարկայական սեմինար, սեմինար-էքսկուրսիա, 
կողմնորոշիչ սեմինար: 
8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 



Հաճախումները դասերին                               10 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                               20 միավոր 
Գործնական աշխատանք                               20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում                              20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                              20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                                           10 միավոր 

 
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                               Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 
Գնահատականը ըստ 5 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ100 
միավորանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 
կրեդիտային  համակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+ 
"գերազանց" (5) 91-95 A 
"գերազանց" (5) 86-90 A- 
"լավ"  (4) 81-58 B+ 
"լավ"  (4) 76-80 B 
"լավ"  (4) 71-75 B- 
"բավարար" (3) 6-70 C+ 
"բավարար" (3) 61-65 C 
"բավարար" (3) 55-60 C- 
"անբավարար" (2)1 

4- 54 D 
"անբավարար" (2)

 
մինչև 0 F 

"ստուգված" 55-100 S 
"չստուգված"

 
40-54 U 

"չստուգված"2 մինչև 40 U 
    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 միավորանոց 

բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի համաձայն. 
 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 
 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ Թեմա` մինչև 

20 միավոր ) 
 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 

մինչև 20 միավոր ) 
 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների արդյունքները 

միջինացվում են 
 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
- եզրափակիչ քննություն  
- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 միավոր  
- դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր   

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 միավոր  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն. Ավետիսյան , "Ներքին հիվանդություններ", 2004 
2. Վ. Աստվածատրյան , "Կլինիկակակն մանկաբուժություն ", 

2000 



3. В.И.Покровский. Популярная медицинская энциклопедия. 1989 
4. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки медицинский 

сестер. 2001 
5. Ա. Ն. Մուրատով , Վիրաբուժություն և հիվանդների խնամքը ,  

1989 
6. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  2000 
7. Ս. Մինասյան, Առողջագիտություն , 2008 
8. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության անվտանգություն , 

2005 
9. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 
10. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում ու 
արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկաների գործնական պարապմունքների վերաբերյալ, 
2018 

Լրացուցիչ- 
1. Винакмен. Инфекционные болезни. 2000 
2. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 
3. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ բժշկագիտության  

հիմունքներ առարկայից " , 2000 
4. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 
5. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 
 Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-184.Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. 
Օգնություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 

24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն» 
առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ գիտելիքներ 
արտակարգ և մարտական իրավիճակներում  տուժվածի կամ 
հիվանդի վիճակի գնահատման, համակարգված և պրակտիկ 
թերապևտիկ օգնության ձևերի,պաթոլոգիկ պրոցեսների 
ուսումնասիրության, պրոֆիլակտիկայի և բուժման,մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում զարգացած հիվանդությունների 
(անբարենպաստ պայմաններ, տարբեր թունավոր գործոնների 
ազդեցություն և այլն)առաջացման պատճառների, կանխարգելման, 
բուժօգնության կազմակերպման նորմայից շեղվածքի վիճակների 
ծագման և զարգացման վերաբերյալ, բժշկական էվակուացիայի, 
հիվանդների և վիրավորների հետազոտության հաջորդականության, 
տարահանման տարբեր փուլերի, մարտի դաշտում և տարբեր տիպի 
զանգվածային բնաջնջման զենքի կիրառման ժամանակբարձր 



մասնագիտական թերապևտիկ օգնության վերաբերյալ: 
Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական 

պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, իսկ կլինիկային 
հատկացված ժամերը անց են կացվում հիվանդանոցում և 
պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հիվանդությունը (վնասվածքը, թունավորումը): 
 Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) հետազոտությունը, 

ախտորոշումը: 
 Արյունահոսությունը, ձևերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Բազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Նախաբազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Ձեռնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Ազդրի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Սրունքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Ոտնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Գլխի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Ողնաշարի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Կոնքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Կրծքավանդակի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Որովայնի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկախտը, պատճառը, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածքը, առաջին 

բուժօգնությունը: 
 Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածքը, առաջին 

բուժօգնությունը: 
 Թունավորման ուղիները, ախտանշանները, առաջին 

բուժօգնությունը: 
 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան ճնշում 

չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով արյան ճնշում չափելը: 
 Գլխի վերքակապումը: 
 Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 
 Կրծքավանդակ վերքակապելը: 
 Որովայն վերքակապելը: 
 Արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնելը: 



 Բազուկի վերքակապումը: 
 Նախաբազուկի վերքակապումը: 
 Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 
 Բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը: 
 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը: 
 Ազդրի վերքակապումը: 
 Սրունքի վերքակապումը: 
 Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը:  
 Ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը: 
 Սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը: 
 Ոտնաթաթի վերքակապումը: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց դնելը: 
 Դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների կիրառում: 
 անոթազարկի հաճախականությունը չափել 
 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 

ճնշումը չափել 
 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և առանց հնչյունալսիչի արյան 

ճնշումը չափել 
 գլխի վնասվածք վերքակապել 
 շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել 
 կրծքավանդակի վնասվածք վերքակապել 
 որովայնի վնասվածք վերքակապել 
 արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնել 
 արյան տեղային արյունահորդում առաջացնող միջոց դնել 
 բազուկի վնասվածք վերքակապել 
 նախաբազուկի վնասվածք վերքակապել 
 ձեռնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
 բազուկ-նախաբազուկային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 
 բազուկ-թիակ-անրակային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 
 ազդրի վնասվածք վերքակապել 
 սրունքի վնասվածք վերքակապել 
 ազդր-սրունքային հոդի (շուրջբոլորրի) վնասվածք վերքակապել 
 ոտնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
 կոնք-ազդրային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք վերքակապել 
 արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց դնել 
 արհետսական շնչառություն և սրտի անուղղակի սեղմում 

կատարել 
 դեղանոթից դեղանյութ զեղտեղել ներարկիչի մեջ 
 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ: 
Կարողունակություն 
 Հիվանդի (վնսավածքով, թունավորված) հետազոտության 

մեթոդներին և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուն 



 անձնական  հիգիենայի կանոններին    
 հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված)  խնամքի  

կազմակերպմանը 
 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ կիրառումը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատությունները և 
հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (վնասվածք, 
թունավորում): Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 
հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առաջին  
բուժօգնությունը 
Թեմա  2. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Նախաբա-
զուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ձեռնաթաթի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկում 
(հոդապռկախտ) 
Թեմա  3. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Սրունքի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  4 . Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որովայնի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  5. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, առաջին բու-
ժօգնությունը: Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  6. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատությունները և 
հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (վնասվածք, 
թունավորում): Անոթազարկի հաճախականության չափումը: Արյան 
ճնշման չափումը: 
Թեմա  7. Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) հետազոտությունը 
և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առաջին բուժօգնությունը: 
Արյան տեղային արյունահորդում: Դեղանյութի զետեղումը 
դեղանոթից ներարկիչի մեջ: Դեղանյութի ենթամաշկային 
ներարկումը: Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: Դեղանյութի 
ներանոթային ներարկումը: 
Թեմա  8. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Նախաբա-
զուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ձեռնաթաթի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկում 
(հոդապռկախտ): Բազուկի վերքակապումը: Նախաբազուկի 
վերքակապումը: Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 
Թեմա  9. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Սրունքի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: Ազդրի վերքակապումը: Սրունքի վերքա-
կապումը: Ոտնաթաթի վերքակապումը: 
Թեմա  10. Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որովայնի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Գլխի վերքակապումը: Կրծքա-
վանդակի վերքակապում: Որովայնի վերքակապումը:  
Թեմա  11. Ողնաշարի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Կոնքի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Թունավորում, առաջին 
բուժօգնությունը: 
Թեմա  12. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, առաջին 
բուժօգնությունը: Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-անրակային 
հոդի վերքակապումը, բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքա-



կապումը, նախաբազուկ-ձեռնաթաթային հոդի վերքակապումը: 
Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը,  ազդր-սրունքային հոդի 
վերքակապումը, սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը, 
մարմնի ջերմաստիճանի չափում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 20 
միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում դասախոսի և 

ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի պատասխանները 
- Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  
2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 20 
միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առարկայի իմացությունը 
3.Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
5 Եզրափակիչ ստուգում 
6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 միավոր  



 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
- Գնահատման մեթոդներ 
- Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 
Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի մեթոդ, 
Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն աշխատանք 
համացանցում, Աշխատանքային տետրի վարում, Կուրսային 
աշխատանք, Հարցազրույց, Ստուգողական աշխատանք: 

 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 
Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 
աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, Բառային 
քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, զուգակցված 
դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, դրույթային 
դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, ակնադիտական 
դասախոսություն, դասախոսություն-երկխոսություն, 
դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-քննարկում,  թեստերի 
և փոքր-թեստերի կատարում, դասախոսություն-ամփոփում, 
գործնական պարապմունքներ, ընդհանրական 
դասախոսություններ, հակիրճ դասախոսություն, պրակտիկում,  
զուգակցված դաս,  անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ 
դաս, գործնական (արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, 
ակնադիտական դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված 
սխալներով դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ սեմինար, 
սեմինար-կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով սեմինար, 
սեմինար-հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-
հարց-պատասխան, խմբային աշխատանքով սեմինար, 
որոնողական սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող 
սեմինար, համակարգային սեմինար, լաբորատոր պարապմունք: 
 
բ/արտալսարանային պարապմունքներ 
ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 
սեմինար, արտադրական գործնական 
պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 
բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, թատերային 
ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, մասնագիտական 
գործունեության հետևում և իրական վերարտադրություն, 
դասախոսություն-խորհրդատվություն, խմբային աշխատանքով 
սեմինար, միջառարկայական սեմինար, ստեղծագործական 
սեմինարներ, միջառարկայական սեմինար, սեմինար-էքսկուրսիա, 
կողմնորոշիչ սեմինար: 
8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

 
 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին                        10 միավոր    



Ինքնուրույն աշխատանք                        20 միավոր 
Գործնական աշխատանք                        20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                         10 միավոր 

 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 
Գնահատականը ըստ 5 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ100 
միավորանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 
կրեդիտային  համակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+ 
"գերազանց" (5) 91-95 A 
"գերազանց" (5) 86-90 A- 
"լավ"  (4) 81-58 B+ 
"լավ"  (4) 76-80 B 
"լավ"  (4) 71-75 B- 
"բավարար" (3) 66-70 C+ 
"բավարար" (3) 61-65 C 
"բավարար" (3) 55-60 C- 
"անբավարար" (2)1 

40- 54 D 
"անբավարար" (2)2 

մինչև 40 F 
"ստուգված" 55-100 S 
"չստուգված"1 

40-54 U 
"չստուգված"2 մինչև 40 U 

    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 միավորանոց 

բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի համաձայն. 
 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 
 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ Թեմա` մինչև 

20 միավոր ) 
 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 

մինչև 20 միավոր ) 
 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների արդյունքները 

միջինացվում են 
 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
- եզրափակիչ քննություն  
- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 միավոր  
- դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր   

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 միավոր  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. В.И.Покровский. Популярная медицинская энциклопедия. 1989 
2. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки медицинский 

сестер. 2001 
3. Ա. Ն. Մուրատով . Վիրաբուժություն և հիվանդների խնամքը ,               



1989 
4. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  2000 
5. Ս. Մինասյան , Առողջագիտություն , 2008 
6. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության անվտանգություն , 

2005 
7. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 
8. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում ու 
արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկաների գործնական պարապմունքների վերաբերյալ, 
2018 

Լրացուցիչ- 
1. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 
2. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ բժշկագիտության  

հիմունքներ առարկայից " , 2000 
3. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 
4. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 
 Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-142– Ինֆորմատիկա -1   

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 14 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 30 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Ինֆորմատիկա -1» առարկայի դասավանդման հիմնական 
նպատակն է  ուսանողներին ուսուցանել գիտելիքներ համակարգչի 
կառուցվածքի, հաշման համակարգերի, հաշվման մի համակարգից 
մյուսին փոխակերպման, տարբեր հաշվման համակարգերում 
գործողությունների կատարման, համակարգչում ինֆորմացիայի 
ներկայացման, տվյալների, դրանց տիպերի, խնդրի կոռեկտ 
դրվածքի, խնդրի լուծման ալգորիթմի ներկայացման ձևերի, 
ծրագրավորման համակարգերի շուրջ: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 ինչ է ինֆորմացիկան, հաշվման համակարգը, ալգորիթմը, 
ծրագրավորման համակարգը: 

Հմտություն 
 տարբեր ծրագրերի միջոցով համակարգչի 
     հիմնական սարքավորումների, 
 աշխատունակության թեստավորմանը , 
 հաշվման համակարգերին, 



 ալգորիթմներ կազմելու հնարքներին: 
Կարողունակություն 

 ներկայացնել ինֆորմացիան համակարգչում, 
 կատարել գործողություններ հաշվման տարբեր 
համակարգերում, 
 կազմել խնդիրների լուծման ալգորիթմների բլոկ-
սխեմաներ: 

 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը, հիմնական սարքավորումներ: 
Ինֆորմատիկա, հիմնական գաղափարներ:  
Թեմա 2. Ինֆորմացիա, նրա ներկայանումը համակարգչում, 
ինֆորմացիայի չափման միավոր, ինֆորմացիայի կոդավորում, 
տեսակավորում, տվյալներ, դրանց տիպերը: Թեմա 3. Հաշվման 
համակարգեր: Հաշվման 2-ական, 8-ական և 16-ական համակարգեր: 
Ամբողջ և կոտորակային թվերի փոխակերպումը հաշվման մի 
համակարգից մյուսին: Թվաբանական գործողությունների կատարում 
հաշվման տարբեր համակարգերում:  
Թեմա 4. Գաղափար ալգորիթմի մասին: Ալգորիթմի տրման ձևերը: 
Ալգորիթմի ներկայացումը բառացի, աղյուսակի և բլոկ-սխեմայի 
տեսքով: Ալգորիթմի տեսակները: Գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ 
ալգորիթմներ: Ծրագրավորման համակարգերի զարգացումը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Морозов А.Н. Говядинова Н.Н. Левашенко В.Г. – Основы 

Информатики 2006г. 
2. Д. П. Кириенко. Программирование на языке Python 

3. https://pythontutor.ru/lessons/for_loop/ 
4. https://pythonru.com/ 
Լրացուցիչ 
https://devpractice.ru/python-lessons/ 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-143– Ինֆորմատիկա -2   

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 14 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 30 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Ինֆորմատիկա -2» առարկայի դասավանդման հիմնական 
նպատակն է  ուսանողներին ուսուցանել գիտելիքներ MatLab 
ծրագրային փաթեթի հիմնական գործիքկազմի, աշխատանքի 
սկզբունքների, վեկտորների, գրաֆիկների, մատրիցների, եռաչափ 
գրաֆիկների, սկրիպտային ֆայլերի, համեմատության և 
տրամաբանության օպերատորների, ֆայլերի հետ աշխատանքի 

https://pythontutor.ru/lessons/for_loop/
https://devpractice.ru/python-lessons/


շուրջ: 
Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 ինչ է ինֆորմացիկան, հաշվման համակարգը, ալգորիթմը, 
ծրագրավորման համակարգը: 

Հմտություն 
 MatLab փաթեթի միջոցով լուծել ընդհանուր դրվածքի 

տիպային խնդիրներ, 
 կատարել գործողություններ Mat Lab ծրագրային փաթեթի 

միջավայրում, 
 ներկայացնել խնդրի գրաֆիկական մեկնաբանությունը: 

Կարողունակություն 
 MatLab ծրագրային փաթեթի հիմնական գործիքներին, 
 ալգորիթմներ կազմելու հնարքներին, 
 MatLab փաթեթի միջոցով ընդհանուր դրվածքի հաշվարկային 

խնդիրներ: լուծելուն 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ծանոթացում MatLab ծրագրային միջավայրի գոծիքակազմի 
հետ: Փոփոխականներ: Թվերի տիպերը և դրանց ներկայացման 
ֆորմատները: Ներդրված փոփոխականներ և ֆունկցիաներ: 
Մեկնաբանություններ: Օգնության հնարավորությունը MatLab-ում:  
Թեմա 2. Վեկտորներ: Գործողություններ վեկտորների հետ: Դիմումը 
վեկտորի տարրերին: Վեկտորներով աշխատելու համար 
նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական 
գործողություններ վեկտորների հետ: Ֆունկցիայի արժեքների 
աղյուսակային ներկայացում:  
Թեմա 3. Գրաֆիկներ: Կետի, վեկտորների և ֆունկցիաների 
գրաֆիկական ներկայացումը: Գրաֆիկների կառուցումը 
լոգարիթմական մասշտաբներով: Մի քանի գրաֆիկների կառուցում 
նույն գրաֆիկական պատուհանում: Գրաֆիկական պատուհանի 
ձևավորումը: Պարամետրական տեսքի գրաֆիկներ: Գրաֆիկների 
կառուցումը բևեռային կոորդինատային համակարգում: Կետի 
շարժումը հարթության մեջ:  
Թեմա 4. Մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դիմումը 
մատրիցի տարրերին: Մատրիցներով աշխատելու համար 
նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական 
գործողություններ մատրիցների հետ:  
Թեմա 5. Եռաչափ գրաֆիկներ: Մակերևույթներ: Մակերևույթների 
ձևավորումը: Մակերևույթի դիտման անկյան ընտրությունը: 
Պարամետրական տեսքով տրված ֆունկցիայի մակերևույթը:  
Թեմա 6. Սկրիպտային ֆայլեր: Ֆայլ-ֆունկցիաներ: Լոկալ և գլոբալ 
փոփոխականներ:  
Թեմա 7՝ Համեմատության և տրամաբանական օպերատորներ: if 
պայմանի օպերատոր: switch ընտրման օպերատոր:  
Թեմա 8. while և for ցիկլի օպերատորներ: Ցիկլերի ընդհատում, break 
և continue օպերատորներ: Ներդրված ցիկլեր:  
Թեմա 9. Աշխատանք տողերի հետ: Տողերով աշխատելու համար 
նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: 
 Թեմա 10. Աշխատանք տեքստային ֆայլերի հետ: Տեքստային ֆայլը 
բացելը, տվյալներ կարդալը և ֆայլում տվյալներ գրելը: save և load 
հրամանները:  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 



կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Морозов А.Н. Говядинова Н.Н. Левашенко В.Г. – Основы 

Информатики 2006г. 
2. Д. П. Кириенко. Программирование на языке Python 

3. https://pythontutor.ru/lessons/for_loop/ 
4. https://pythonru.com/ 
Լրացուցիչ 
https://devpractice.ru/python-lessons/ 
 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-144-Ծրագրավորման լեզուներ-1 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը՝ Լսարանային 40 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 40 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 50 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի դասավանդման նպատակն է  ուսանողներին ուսուցանել 
ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի հիման 
վրա: Դասընթացում նախատեսվում է ծրագրավորման C++ լեզուն 
ուսուցանել հիմնական օպերատորների իմացության մակարդակով: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 Տիրապետում C++ ծրագրավորման լեզվին նշված թեմաների 
շրջանակներում: 

Հմտություն 
 Նշված թեմաների շրջանակներում ուսուցողական բնույթի 

ծրագրերի կազմում C++ ծրագրավորման լեզվով 
Կարողունակություն 

- Խնդիրների լուծման ալգորիթմները բլոկ-սխեմաների միջոցով 
ներկայացնելու և C ++ ծրագրավորման լեզվով կազմած 
ծրագրերը համակարգչի օգնությամբ ստուգելու կարողություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գաղափար օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորման 
լեզուների մասին:  Գաղափար C ++ լեզվի մասին: C ++ լեզվի 
այբուբենը: Հիմնական գաղափարներ. մեկնաբանություն, 
հաստատուն, փոփոխական, արտահայտություն:  
Թեմա 2. Գործողությունները C ++ լեզվում: Տիպերը C ++ լեզվում: C ++ 

լեզվի կառուցվածքը. հրահանգների բաժին, փոփոխականների և 
հաստատունների հայտարարման բաժին, ֆունկցիաների 
հայտարարման բաժին:  
Թեմա 3. Ստանդարտ մաթեմատիկական և սիմվոլային 
ֆունկցիաները C ++  լեզվում: Օպերատորները C ++ լեզվում. մունքի և 
ելքի օպերատորներ, պայմանի և անցման օպերատորներ, ցիկլի կամ 
կրկնության օպերատորներ: Ֆունկցիայի սահմանումը C ++  լեզվում: 
Ֆունկցիայի նախատիպը և կանչը: 

https://pythontutor.ru/lessons/for_loop/
https://devpractice.ru/python-lessons/


Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Մասնակցություն դասընթացին 
Մասնակցություն և ակտիվություն լաբորատոր աշխատանքներին 
Ստուգողական աշխատանք 
Ինքնուրույն աշխատանք 
Ստուգարք  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ.Ս. Հովսեփյան - «C++ ծրագրավորման լեզու», ՎՄՎ-Պրինտ,    
Երևան, 2007 
2. Х.М. Дейтел-“Как программировать на C++”, Изд.“Бином”, М, 2001 
Լրացուցիչ- 
1. Г.Шилдт – “Теория и практика C++” - 3-е изд, пер с англ., БХВ, 
Петербург, 2001 
2. Г.Шилдт – “Самоучитель C++”, БХВ, Петербург, 2001 
3. Գ. Գևորգյան - Ծրագրավորման C++ լեզու(ուսումնական ձեռնարկ) 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ145-Ծրագրավորման լեզուներ-2 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը՝ Լսարանային 40 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 40 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 50 
Ընդամենը 90  

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի դասավանդման նպատակն է  ուսանողներին 
խորությամբ ուսուցանել ծրագրավորման C++ լեզուն, նրանց մոտ 
զարգացնել  մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի բնագավառին վերաբերվող 
խնդիրները ծրագրավորման միջոցով լուծելու կարողություններ:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 Խորությամբ տիրապետում C++ ծրագրավորման լեզվին 
նշված թեմաների շրջանակներում: 

Հմտություն 
 Նշված թեմաների շրջանակներում մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի 

բնագավառին վերաբերվող խնդիրների  ծրագրավորում C++ 
լեզվով: 

Կարողունակություն 
- Խնդիրների լուծման ալգորիթմները բլոկ-սխեմաների միջոցով 

ներկայացնելու և C ++ ծրագրավորման լեզվով կազմած 
ծրագրերը համակարգչի օգնությամբ ստուգելու կարողություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ցուցիչները և հղումները C++ լեզվում:  
Թեմա 2. Զանգվածները C++ լեզվում: Միաչափ և երկչափ 
զանգվածներ: Սիմվոլային զանգվածներ: 
Թեմա 3. Կառուցվածքներ և միավորումներ: 
Թեմա 4. Դասեր և օբյեկտներ: Դասի անդամ տվյալներ և անդամ 
ֆունկցիաներ: Մուտքի բնութագրիչներ. կոնստրուկտորներ և 
դեստրուկտորներ: 
Թեմա 5. Բարեկամ ֆունկցիաներ: 



Թեմա 6. Գաղափար ժառանգման սկզբունքի մասին: Բազային և 
ածանցված դասեր, դրանց սահմանումը: Բազային և ածանցված 
դասերի մուտքի բնութագրիչները, դրանց նշանակությունը:  
Թեմա 7. Տողեր և տողային տիպ: String.h դաս: 
Թեմա 8. Ֆայլերը C++ լեզվում: Հաջորդական և կամայական մուտքով 
ֆայլեր: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Մասնակցություն դասընթացին 
Մասնակցություն և ակտիվություն լաբորատոր աշխատանքներին 
Ստուգողական աշխատանք 
Ինքնուրույն աշխատանք 
Ստուգարք  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ.Ս. Հովսեփյան - «C++ ծրագրավորման լեզու», ՎՄՎ-Պրինտ,    
Երևան, 2007 
2. Х.М. Дейтел-“Как программировать на C++”, Изд.“Бином”, М, 2001 
Լրացուցիչ- 
1. Г.Шилдт – “Теория и практика C++” - 3-е изд, пер с англ., БХВ, 
Петербург, 2001 
2. Г.Шилдт – “Самоучитель C++”, БХВ, Петербург, 2001 
3. Գ. Գևորգյան - §Ծրագրավորման C++ լեզու(ուսումնական 
ձեռնարկ)¦ 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-053 – Մաթեմատիկական անալիզ -1   

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 94 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի նպատակն է մաթեմատիկական անալիզի 
ներածությունը, մեկ փոփոխականի իրական ֆունկցիաների 
դիֆերենցիալ հաշիվը և նրա որոշ կիրառությունները: Իրական թվերի 
դաշտը տրոհվում է աքսիոմատիկ ձևով: Հատուկ ընդգծվում է նրա 
լրիվության (անընդհատության) աքսիոմը, նրա տարբեր 
ձևակերպումների համարժեքությունը: Դիտարկվում է սահմանների 
տեսությունը սկզբում հաջորդականությունների համար: Թվային 
ֆունկցիայի կետում անընդհատության սահմանի գաղափարները, 
սահմանների տեսությունը և անընդհատ ֆունկցիաների 
հատկությունները: Դիֆրենցիալ հաշվում հատուկ ընդգրկվում է 
դիֆերենցիալի որպես ֆունկցիայի լոկալ փոփոխություն գծային 
էտալոնի դերը, ինչպես նաև մաթեմատիկական բնագիտության  հետ 
կենարար կապերը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 ֆունկցիայի, սահմանի, անվերջի, անընդհատության, 
ածանցյալի, դիֆերենցիալի և նրանց ֆիզիկական և 



երկրաչափական իմաստները: 
Հմտություն 

 կատարել ֆունկցիայի հետազոտություն և որոշյալ 
ինտեգրալները կիրառել գործնական խնդիրներում: 

Կարողունակություն 
 ֆունկցիայի, սահմանի, անվերջի, անընդհատության, 

ածանցյալի և դիֆերենցիալի գաղափարներին: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Իրական թվեր:  
Թեմա 2. Սահմանների տեսություն:  
Թեմա 3. Թվային ֆունկցիաներ:  
Թեմա 4: Ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն:  
Թեմա 5. Դիֆերենցիալ հաշիվ:  
Թեմա 6. Դիֆերենցիալ հաշվի  հիմնական թեորեմները:  
Թեմա 7. Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների միջոցով, 
գրաֆիկի կառուցում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ գրավոր  քննություններ, 
յուրաքանչյուրը` 20 առավելագույն միավորով: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Фихтенгольц  Г. М. 
Основы математического анализа, т. I, II, 1968г. 
2. Демидович Б. П.  Сборник задач и упражнений  по математическому 

анализу, 1956 г. 
3. Վ. Խ. Մուսոյան  Մաթեմատիկական անալիզ Մաս I, 2018 
4. Берман Г. Н. Сборник задач  по курсу математического анализа, 

2001 г. 
Լրացուցիչ 
1. Фихтенгольц Г. М. 
Курс дифференциального и интегрального исчисления,     т.I, II, III; 

1969г. 
2. Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический 

анализ, 1985г. 
3. Кудрявцев Л. Д.  Курс математического анализа, т. I, II; 1981г. 
4. Никольский С. М. Курс математического анализа, т. I, II; 1973г. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-054– Մաթեմատիկական անալիզ -2   

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 94 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել անորոշ ինտեգրալի 
և Ռիմանի (որոշյալ) ինտեգրալի տեսությունները, հատուկ ընդգծելով 



դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվների սերտ կապը, անիսկական 
ինտեգրալի տեսությունը, նրանց ավանդական կիրառությունները 
հատուկ մանրամասնությամբ հարթ պատկերի մակերերսի խնդիրը: 
Դասընթացն ավարտվում է մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների 
դիֆերենցիալ հարցի ներածությամ, երբ դիտարկվում է մետրիկական 
(գծային նորմավորված) տարածությանգաղափարը, մասնավորապես   
տարածության, նրանց հատկություները(զուգամիտության, լոկալ 
կոմպակտության գաղափարենրը և այլն): Դիտարկվում է մի քանի 
փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանը և անընդհատությանը, 
անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 անորոշ  և  որոշյալ ինտեգրալների սահմանումները և 
հատկությունները, 

 տարբեր, օրինակ nR  և  baC ,  տարածությունում 

հաջորդականության զուգամիտությանը, տարածության 
լրիվության, լոկալ կոմպակտության և այլ հատկությունները: 

Հմտություն 
 անորոշ  և  որոշյալ ինտեգրալների  գաղափարների տրման 

ձևերին: 
Կարողունակություն 

 հաշվել անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալները, հարթ 
պատկերի մակերեսը, կորի երկարությունը, որոշ ծավալներ և 
այլ կիրառություններ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Անորոշ ինտեգրալ:  
Թեմա 2. Որոշյալ ինտեգրալ:  
Թեմա 3. Որոշյալ ինտեգրալի կիրառություններ:  
Թեմա 4. Անիսկական ինտեգրալներ:  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ գրավոր  քննություններ, 
յուրաքանչյուրը` 20 առավելագույն միավորով: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Фихтенгольц  Г. М. 
Основы математического анализа, т. I, II, 1968г. 
2. Демидович Б. П.  Сборник задач и упражнений  по математическому 

анализу, 1956 г. 
3. Վ. Խ. Մուսոյան  Մաթեմատիկական անալիզ Մաս I, 2018 
4. Берман Г. Н. Сборник задач  по курсу математического анализа, 

2001 г. 
Լրացուցիչ 
1. Фихтенгольц Г. М. 
Курс дифференциального и интегрального исчисления,     т.I, II, III; 

1969г. 
2. Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический 

анализ, 1985г. 
3. Кудрявцев Л. Д.  Курс математического анализа, т. I, II; 1981г. 
4. Никольский С. М. Курс математического анализа, т. I, II; 1973г. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-055– Մաթեմատիկական անալիզ -3   



Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

 4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է պարզել  կրկնակի, եռակի, մակերևութային 
և կորագիծ ինտեգրալների իմաստը, նրանց գոյության պայմանները 
և իրար հետ կապի ձևերը: Ուսանողների մոտ ձևավորել նշված 
ինտեգրալների կիրառությունների կարողությունները: Ինչպես նաև  
ուսումնասիրել դրական  և նշանափոխ անդամներով շարքերի 
զուգամիտությունը: Աստիճանային շարքերի զուգամիտությունը: 
Հետազոտել ֆունկցիոնալ շարքը, նրանց ինտեգրումը և 
դիֆերենցումը: Ուսումնասիրել Ֆուրյեի շարքեր և ուսանողների մոտ 
ձևավորել կարողություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու 
համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 մի քանի  փոփոխականի ֆունկցիայի մասնական 
ածանցյալները, դիֆերենցիալները 

 դրական անդամներով և նշանափոխ թվային շարքերի 
զուգամիտությունը,  

Հմտություն 
 շարքերի հավասարաչափ և պայմանական 

զուգամիտությունը: 
Կարողունակություն 

 կրկնակի, եռակի, կորագիծ, մակերևույթային ինտեգրալները 
կիրառել գործնական խնդիրներում: 

 թվային և ֆունկցիանալ շարքերը կիրառել մոտավոր 
հաշվումներում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների դիֆերենցիալ 
հաշիվ:  
Թեմա 2. Կրկնակի և եռակի ինտեգրալներ:  
Թեմա 3. Թվային և ֆունկցիոնալ շարքեր:  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ գրավոր  քննություններ, 
յուրաքանչյուրը` 20 առավելագույն միավորով: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Фихтенгольц  Г. М. 
Основы математического анализа, т. I, II, 1968г. 
2. Демидович Б. П.  Сборник задач и упражнений  по математическому 

анализу, 1956 г. 
3. Վ. Խ. Մուսոյան  Մաթեմատիկական անալիզ Մաս I, 2018 
4. Берман Г. Н. Сборник задач  по курсу математического анализа, 

2001 г. 



Լրացուցիչ 
1. Фихтенгольц Г. М. 
Курс дифференциального и интегрального исчисления,     т.I, II, III; 

1969г. 
2. Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический 

анализ, 1985г. 
3. Кудрявцев Л. Д.  Курс математического анализа, т. I, II; 1981г. 
4. Никольский С. М. Курс математического анализа, т. I, II; 1973г. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-065 – Վերլուծական երկրաչափություն    

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ներմուծել կոորդինատական համակարգ,  հասկացնել 
երկրաչափական օբյեկտները հանրահաշվորեն նկարագրելու 
էությունը, ուղիղների հարթությունների փոխադարձ 
դասավորվածության հարցերը մեկնաբանել կոորդինատների մեթոդի 
տեսանկյունից, կարողանալ մեխանիկայի և ֆիզիկայի խնդիրներում 
կիրառել կոորդինատների մեթոդը, վերլուծական երկրաչափության 
ապարատը: Սովորեցնել գծային հավասարումերի ընդհանուր 
տեսությունը, լուծման մեթոդները /Գաուսի մեթոդ, Կրամերի կանոն/, 
որոշիչների տեսությունը, գծային օպերատորների և մատրիցների 
տեսությունը: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 կոորդինատների մեթոդը, ուղիղ գծի, հարթության 
հավասարումները, երկրորդ կարգի կորերի և մակերևույթների 
կանոնական հավասարումները: 

Հմտություն 
 վերլուծական երկրաչափության մեջ կիրառվող վեկտորական 

և կոորդինատային մեթոդներին: 
Կարողունակություն 

 կիրառել վերլուծական երկրաչափության մեթոդները տարբեր 
մաթեմատիկական խնդիրներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը, վեկտորական և 
խառը արտադրյալները, II, III կարգի դետերմինանտներ: Ուղիղը 
հարթության վրա:  
Թեմա 2. Երկրաչափությունը հարթության վրա և տարածության մեջ: 
Ուղղի և հարթության երկրաչափությունը:  
Թեմա 3. II կարգի կորերի կանոնական տեսությունը: Կորի 
ընդհանուր հավասարման պարզեցումը:  
Թեմա 4. II կարգի մակերևույթների կանոնական տեսությունը, 



շոշափող հարթությունները: 
Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. В. Т. Базылев, К. И. Дуничев, В. П. Иваницкая, Геометия Iч.,  М. 

1974. 
2. Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев, Геометрия Iч. , М.1986. 
3. П. С. Александров, “ Лекции” , М.1968.  
4. Б. А. Розенфельд, Многомерные пространтва, М. 1966. 
5. М. М. Постников, Аналитическая геометрия, М. 1973. 
6. Д. В. Беклемишев, Курс аналитической геометрии и линеыной 

алгебры, М. 1987. 
7. Сборник задач по геометрии, под ред. Базылева, М. 1980. 
Լրացուցիչ 

1. Ժ. Ն. Բաղդասարյան, Դասախոսություններ վերլուծական 
երկրաչափությունից 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-066 – Գծային հանրահաշիվ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 76 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը  Ներմուծել կոորդինատական համակարգ,  հասկացնել 
երկրաչափական օբյեկտները հանրահաշվորեն նկարագրելու 
էությունը, ուղիղների հարթությունների փոխադարձ 
դասավորվածության հարցերը մեկնաբանել կոորդինատների մեթոդի 
տեսանկյունից, կարողանալ մեխանիկայի և ֆիզիկայի խնդիրներում 
կիրառել կոորդինատների մեթոդը, վերլուծական երկրաչափության 
ապարատը: Սովորեցնել գծային հավասարումերի ընդհանուր 
տեսությունը, լուծման մեթոդները /Գաուսի մեթոդ, Կրամերի կանոն/, 
որոշիչների տեսությունը, գծային օպերատորների և մատրիցների 
տեսությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 դաշտերի տեսության տարրերը, կոմպլեքս թվերի դաշտը, 
գծային հավասարունմերի համակարգերի տեսությունը, 
մատրիցների տեսության տարրերը: 

Հմտություն 
 դաշտերի տեսությանը,  
 կոմպլեքս թվերի դաշտի հետ կապված հարցերին,  
 գծային հավասարումների համակարգերի տեսությանը, 



մատրիցների տեսության տարրերին,  
 գծային ու էվկլիդեսյան տարածություններին, գծային 

օպերատորներին: 
Կարողունակություն 

 լուծել թվային դաշտերի հետ կապված անհրաժեշտ տեսական 
հարցեր, գործողություններ կատարել  կոմպլեքս թվերի հետ, 
լուծել գծային հավասարունմերի համակարգեր տարբեր 
մեթոդներով,  

 կատարել գործողություններ մատրիցների միջև, հաշվել 
մատրիցի հակադարձը,  

 լուծել գծային տարածությունների և օպերատորների հետ 
կապված խնդիրներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կոմպլեքս թվերի տեսությունը:  
Թեմա 2. Գծային հավասարումների համակարգերի լուծումը և 
հետազոտումը: Մատրիցները, դետերմինանտներ: Կրամերի կանոնը:  
Թեմա 3. Գծային տարածություններ: Գծային օպերատորներ: Գծային 
օպերատորի սեփական արժեքները և վեկտորները: 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ գրավոր  քննություններ, 
յուրաքանչյուրը` 20 առավելագույն միավորով: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Յու. Մ. Մովսիսյան "Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի 

տեսություն", Երևան 2008 թ. 
2. Հ. Ս. Միքայելյան "Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց", 2 

հատոր, "Էդիթ պրինթ" հրատարաչություն, Երևան 2004 թ. 
3. А.И. Кострикин “Введение в алгебру”, М. 1977 г. 
4. А.Г. Курош “Курс высшей алгебры“, М., Наука, 1971 г. 
5. А.Г. Курош “Общая алгебра“, М., Наука, 1974 г. 
Լրացուցիչ 

1. Фаддеев Д.К. “Лекции по алгебре“, М., Наука, 1984 г. 
2. Ван дер Варден “Алгебра“, М., Наука, 1976 г. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-045 -Դիֆերենցիալ հավասարումներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 50 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է ուսանողներին տալ խոր գիտելիքներ 
սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից և այդ 
գիտելիքները կիրառելու կարողություն բնագիտության տարբեր 
բնագավառներում հանդիպող կոնկրետ դիֆերենցիալ 



հավասարումների լուծման գործում:  
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 ցանկացած դիֆերենցիալ հավասարման և նրա լուծումների 
երկրաչափական և մեխանիկական մեկնաբանությունը, 

 գծային հավասարումների լուծումների գծորեն 
անկախությունը հիմնավելը և լուծումների կառուցվածքի 
վերաբերյալ թեորեմների գործնական կիրառումը: 

 կիրառել դիֆերենցիալ հավասարման լուծման տարբեր 
մեթոդները. 

 բնագիտական, մասնավորապես ֆիզիկայի,  շատ խնդիրներ 
բերել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծմանը: 

Հմտություն 
 դիֆերենցիալ հավասարումների ուսումնասիրման 

մեթոդներին 
 դիֆերենցիալ հավասարումների բնագավառում գործնական 

հմտություններին 
 համակարգչային և տեղեկատվական տեխնիկային, դրանց 

գործնական հմտություններին և տեղեկատվության 
փոխանակմանը 

Կարողունակություն 
 տարբերակել դիֆերենցիալ հավասարման տիպերը, 
 դրսևորել  տարբեր կարգի և տարբեր տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումներ լուծելու կարողություններ, 
 դրսևորել  երկրաչափական, ֆիզիկական և բնագիտական այլ 

տիպերի խնդիրներից դիֆերենցիալ հավասարումներ 
կազմելու և լուծելու կարողություններ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ընդհանուր հասկացություններ: Կոշիի խնդիրը: 
Երկրաչափական մեկնաբանություններ:  
Թեմա 2. Ածանցյալի նկատմամբ լուծված առաջին կարգի 
հավասարումներ:  
Թեմա 3. Ածանցյալի նկատմամբ չլուծված հավասարումներ:  
Թեմա 4. Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ:  
Թեմա 5. Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Школьник А. Г.- "Дифференицальные уравнения", Москва, 

1963г. 
2. Матвеев Н.М. - "Методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений”, Минск. 1974г. 
3. Эльсгольц Л. Э. – “Дифференциальные уравнения и 

вариационное исчисление”. Москва. “Наука”, 1969г. 
4. Սահակյան Ռ. Ս. - Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ 

(ուսումնական ձեռնարկ), Վանաձոր, 2011թ. 
5. Филипов А.Ф.-"Сборник задач по дифференциальным 

уравнениям" "Наука" Москва, 1970г. 
6. Ստեպանով Վ.Վ.- Դիֆերենցիալ հավասարումների դասընթաց, 

Երևան 1949թ. 



7. Бохан К. А. и др.- Курс математического анализа, том II, 
Москва, 1972г. 

Լրացուցիչ 
1. Гутер, Р.С. Янпольский А.Р. -"Дифференциальные уравнения", 

Москва, 1976г. 
2. Краснов М.Л. , и др.- "Сборник задач по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям", Москва, 1978г. 
3. Սահակյան Ռ.Ս, Ենոքյան Ռ. Ս. - «Սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումները վարժություններում և խնդիրներում» 
(տեղեկատու ուսումնական ձեռնարկ), մաս I և II, Երևան, 2018թ. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-046 - Կոմպլեքս անալիզ    

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 76 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել թվի գաղափարը 
ուսանողների մոտ, գաղափար տալ անալիտիկ ֆունկցիաների 
առանձնահատկությունների մասին,ցույց տալ անալիտիկ 
ֆունկցիաների կապը մեխանիկայի և ֆիզիկայի շատ խնդիրների 
հետ, կոմպլեքս անալիզի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքների ու 
ունակությունների կիրառումը ֆիզիկայի խնդիրներում (հիդրո և 
աէրոդինամիկայում, առաձգականության տեսությունում, 
էլեկտրադինամիկայում): 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 նույն կոմպլեքս թիվը տարբեր տեսքերով արտահայտելը, 
 կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցաների 

առանձնահատկություների, հատկություների իմացություն, 
 կոմպլեքս  փոփոխականի ֆունկցիաների կիրառություներն 

արդիական տեխնիկայում: 
Հմտություն 

 կոմպլեքս  փոփոխականի ֆունկցիաների հետազոտման 
արդիական  մեթոդներին և տեխնիկական գործիքակազմին  

Կարողունակություն 
 օգտագործել մնացքների տեսությունը ինտեգրալների 

հաշվման մեջ, ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 
գործնականում՝ խնդիրների լուծման ժամանակ, 

 կոմպլեքս  փոփոխականի ֆունկցիաների հատկություների 
կիրառումը մաթեմատիկական անալիզում և ֆիզիկայում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կոմպլեքս թվեր և կոմպլեքս փոփոխականի տարրական 
ֆունկցիաներ:  
Թեմա 2. Անալիտիկ ֆունկցիաներ և դրանցով իրականացվող 



արտապատկերումներ:  
Թեմա 3. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ:  
Թեմա 4. Անալիտիկ ֆունկցիաների շարքեր:  
Թեմա 5. Մնացքների տեսություն: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Привалов И.И. “Введение в теотию функций комплексного 

переменного” Изд. 11 “Наука”,  
2. Я.А.И.Маркушевич “Краткий курс теории аналитических 

функций” Изд. 3-е, испр и доп. М., “Наука”,  
3. Ա.Ս. Կիտբալյան, Մ.Ա. Հակոբյան, Լ.Վ. Միքայելյան. Կոմպլեքս 

փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության խնդիրներ և 
վարժություններ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1990. 

4. М.А.Лаврентьев, Б.В.Шабат “Методы теории функций 
комплексного переменного”, Гостехиздат,  

5. Г.Л.Лунц, Л.Э.Эльсгольц “Функции комплексного переменного” 
Изд. “Лань”, Санкт-Петербург  

Լրացուցիչ 
1. Шабат Б.В “Введение в комплексный анализ” М., 
2. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. “Теория функций комплексной 

переменной” Изд. 2-е, стереотип. М., “Наука”,  

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-067 – Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդները 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 50 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է տալ գիտելիքներ մաթեմատիկական 
ֆիզիկայի հավասարումների տեսությունից և այդ գիտելիքները 
կիրառելու կարողություն մեխանիկայի, ֆիզիկայի և այլ 
բնագավառներում առաջացած խնդիրներում: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական 

տիպերը  
Հմտություն 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 
- հիպերբոլական, էլիպտական և պարաբոլական տիպի 

հավասարումների համար դրված խնդիրների լուծման 



մեթոդներին և առանձնահատկություններին 
Կարողունակություն 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 
- կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները 

ջերմահաղորդականության և տատանողական խնդիրների 
լուծման համար: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մասնական ածանցյալներով II կարգի հավասարումների 
դասակարգում 
Թեմա 2. Հիպերբոլական տեսակի հավասարումներ 
Թեմա 3. Պարաբոլական տեսակի հավասարումներ 
Թեմա 4. Էլիպտական տեսակի հավասարումներ 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. А.Н. Тихонов, А.А.Самарский, “Уравнения математической физики” ,  
2. Ս. Ղ. Աֆյան «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարուներ» ԵՊՀ, 
Երևան, 2000 
3. Ս. Ղ. Աֆյան Ա. Վ. Պողոսյան «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի 
խնդիրների ժողովածու» ԵՊՀ, Երևան 2001 
4. Алексеев А. Д. Кудряшов С. Н.  Уравнения с частными 
производными в примерах и задачах Ростов на Дону , 2008 
Լրացուցիչ 
1. М.М. Смирнов” задачи по уравнениям математической 
физики”.Москва, 1968 
2. .П.Голоскоков “Уравнения математической физики” Питер, Москва, 
2004 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-126-Հավանականությունների տեսություն և 
վիճակագրական ռադիոֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 64 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 86 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել պատահական 
մեծությունների և պրոցեսների հավանականային նկարագրման 
եղանակները, պատահական մեծություններ, հավանականություն, 
բաշխման ֆունկցիայի  հավանականության խտության, բնութագրիչ 
ֆունկցիայի հասկացությունները: Միջինացում, պատահական 
մեծության մոմենտներ, պատահական պրոցեսներ, նրանց 
վիճակագրական պարամետրեր, ծանոթացնել վիճակագրական 
տեղեկությունների հավաքման և խմբավորման մեթոդներին, 
նախապատրաստել կատարելու ուսումնասիրություններ և 
հետազոտություններ՝ հիմնվելով հավանականությունների 
տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների վրա: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 հավանականությունների տեսության հիմնախնդիրները և 

հետազոտության մեթոդները: 
Հմտություն 
 հավանականությունների տեսության հետազոտության 

մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքները 
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հավանականության դասական, երկրաչափական և 
վիճակագրական սահմանումները:  
Թեմա 2. Հավանականությունների գումարման, բազմապատկման 
թեորեմները:  
Թեմա 3. Փորձերի կրկնություն: Հիմնական թեորեմներ:  
Թեմա 4. Պատահական մեծություններ, պատահական 
մեծությունների հավանականությունների բաշխման ֆունկցիաները: 
Թեմա 5. Երկչափ պատահական մեծություններ:  
Թեմա 6. Մեծ թվերի օրենքը, Չեբիշևի անհավասարությունը, Չեբիշևի 
թեորեմը: 
 Թեմա 7. Մաթեմատիկական վիճակագրության առարկան և 
հիմնական խնդիրները:  
Թեմա 8. Պատահական ազդանշանների անցումը գծային և ոչ գծային 
համակարգերով:  
Թեմա 9. Էլեկտրական աղմուկներ, նրանց հիմնական տեսակները 
(ջերմային և կոտորակային աղմուկներ):  
Թեմա 10. Ազդանշանների հայտնաբերումը աղմուկների միջից: 
Օպտիմալ զտում: Համաձայնեցված զտիչ:  
Թեմա 11. Պատահական դաշտեր և ալիքներ:  
Թեմա 12. Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքներ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին                    20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                    20միավոր 
Գործնական աշխատանք                    20 միավոր 
Ստուգողականաշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                     20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 



պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
 Феллер В., "Введение в теорию вероятностей и ее приложения", 1984 
Լրացուցիչ-  
Рытов С․ М․, Введение в статистическую радиофизику, ч․ 1, 2 , М․, 1976 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ093  - Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

7  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 88 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 32 
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 122 
Ընդամենը 210 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյուտոնյան 
մեխանիկայի հիմնական սկզբունքներին, օրենքներին և նրանց 
կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ 
լուծելիս: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 հիմնական տեղեկություններ կարևորագույն մեխանիկական 

փաստերի, հասկացությունների, օրենքներին և սկզբունքների 
վերաբերյալ,  

 դասական և ժամանակակից  ֆիզիկայի կիրառության 
սահմանները, որոնցում կիրառելի են այս կամ այն ֆիզիկական 
կոնցեպցիաները, մոդելները և տեսությունները: 

Հմտություն 
 հիմնարար գիտելիքների մեխանիկական   հիմնական 

երևույթների, օրինաչափությունների և ֆիզիկական չափումների 
վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 
 ֆիզիկական մեխանիկայի  հիմնական օրինաչափությունները, 

մեթոդները և մոտեցումները կիրառել վերլուծական,  
հետազոտական, տեխնիկական, գիտամեթոդական խնդիրների 
լուծման նկատմամբ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նյութական կետի կինեմատիկական նկարագրության 
եղանակները: Պինդ մարմնի կինեմատիկա:  
Թեմա 2. Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա: Նյուտոնի 
օրենքները: Երկու մասնիկների համակարգ: Բերված զանգված: 
Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը: Մոմենտների 
հավասարումը:  
Թեմա 3. Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: Իմպուլսի 
պահպանման օրենքը: Իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը: 
Պոտենցիալ էներգիա: Էներգիայի պահպանման օրենքը 
մեխանիկայում:  
Թեմա 4. Պինդ մարմնի դինամիկա: Իմպուլսի մոմենտի և 
անկյունային արագության կապը: Առանցքի նկատմամբ իներցիայի 
մոմենտ: Հյուգենսի և Շտեյների թեորեմը:  
Թեմա 5. Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր: Գաղափար 
իներցիայի ուժի մասին: Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ 
զանգվածների հավասարությունը: Համարժեքության սկզբունքը: 
Պտտվող ոչ իներցիալ համակարգ: Կորիոլիսյան արագացում:  
Թեմա 6. Դինամիկայի օրենքների որոշ կիրառություններ: 
Փոփոխական զանգվածով մարմնի շարժումը: Երկու մասնիկների 
բախումը: Գնդային մարմնի ձգողականության (գրավիտացիոն) 
էներգիան: Կեպլերի օրենքները: Երկրի արհեստական 
արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին, երկրորդ և երրորդ 
արագություններ:  
Թեմա 7.  Ներդաշնակ տատանումներ: Հարկադրական 
տատանումներ: Ռեզոնանս:  
Թեմա 8. Հեղուկների շարժման ու հավասարակշռության հիմնական 
հավասարումը: Բարոմետրական բանաձևը: Բեռնուլու հավասարումը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին    20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք     20միավոր 
Գործնական աշխատանք      20 միավոր 
Ստուգողականաշխատանք          20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում        20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 



գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Աբրահամյան  Մ. Գ. ,,Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները’’ 

1997թ 
2. Սավելև  Ի.Վ. ,,Ֆիզիկայի ընհանուր դասընթաց’’ 1972թ 
3. Յուզբաշյան Է. Ս. Ֆիզիկայի ընհանուր դասընթասի խնդիրներ, 

Մեխանիկա,  Ա. Դ. Սախարով ,, Ընհանուր ֆիզիկայի 
խնդրագիրք,, 

4. Վ. Ս. ,, Վոլկենշտեյն ,, Ֆիզկայի ընդհանուր դասընթացի 
խնդիրներ ,, 2000թ 

Լրացուցիչ- 
1. Սարգսյան Վ. Ա.  ,,Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները”, 



2006 թ. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-120- Էլեկտրամագնիսականություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

7  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 88 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 32 
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 122 
Ընդամենը 210 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական  երևույթներին, 
փոխազդեցություններին նրանց փորձարարական հիմունքներին, 
բնութագրող օրինաչափություններին և կիրառությունների: Այն 
ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական դասընթացներից է, և կարևորվում է 
հատկապես ուսումնասիրվող երևույթների, փոխազդեցությունների 
տարածվածությումբ և բազմաբնույթ դրսևորումներով ու 
տեխնիկական կիրառություններով: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 առարկայի ընդհանուր կառուցվածքը, նրա  առանձին մասերի 

միջև կապերը,   
 էլեկտրամագնիսական հիմնական երևույթները, 

օրինաչափությունները,  մեթոդները: 
Հմտություն 
 հիմնարար գիտելիքների էլեկտրամագնիսական  հիմնական 

երևույթների, օրինաչափությունների և ֆիզիկական չափումների 
վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 
 էլեկտրամագնիսականության հիմնական օրինաչափությունները, 

մեթոդները և մոտեցումները, էլեկտրամագնիսականություն 
առարկայի ուսումնասիրման  համատեքստում համապատասխան 
տեղեկատվությունը կիրառել վերլուծական,  հետազոտական, 
տեխնիկական, գիտամեթոդական խնդիրների լուծման 
նկատմամբ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էլեկտրաստատիկան վակուումում և միջավայրում:  
Թեմա 2. Հաստատուն էլեկտրական հոսանքը տարբեր 
միջավայրերում:  
Թեմա 3.  Մագնիսաստատիկան վակուումում և միջավայրերում: 
Թեմա 4. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը, Ֆարադեյի 
օրենք:  
Թեմա 5. Փոփոխական հոսանք, փոփոխական հոսանքի շղթաներ: 
Թեմա 6. Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ, 
Մաքսվելի հավասարումները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին                      20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                      20միավոր 



Գործնական աշխատանք                        20 միավոր 
Ստուգողականաշխատանք                           20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                         20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ланадау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных 

сред. М. Наука 1982 
2. Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория 



волн. М. Наука 1990 
Լրացուցիչ- 

1.  Гершман Б. Н., Ерухимов Л. М., Яшин Ю. Я. Воловые явления в 
ионосфере и космической плазме. М. Наука  

2. В. В. Никольский, Т. И. Никольская. Электродинамика и 
распространение радиоволн. М.: Наука, 1989. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-080 - Մոլեկուլային ֆիզիկա    

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 32 
Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 108 
Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյութի 
կառուցվածքի մոլեկուլային–կինետիկ տեսությանը, մասնիկների 
համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին: 
Մեկնաբանել նյութի ֆիզիկական     հատկությունները գազային, 
հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ վիճակներից մեկից մյուսին 
անցնելու օրինաչափությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 նյութի կառուցվածքի և հատկությունների մասին մոլեկուլային–

կինետիկ տեսության և ջերմադինամիկայի հիմնական 
օրինաչափությունները: 

Հմտություն 
 նյութի կառուցվածքի և հատկությունների ուսումնասիրության 

ջերմոդինամիկական  և վիճակագրական մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 կիրառել ձեռք  բերած գիտելիքները նյութի հատկությունների 

բացատրության համար:  
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: 
Թեմա 2. Վիճակագրական բաշխումներ:  
Թեմա 3. Ջերմադինամիկայի առաջին, երկրորդ և երրորդ 
սկզբունքները:  
Թեմա 4. Իդեալական և իրական գազեր:  
Թեմա 5. Փոխանցման երևույթները գազերում:  
Թեմա 6. Փուլային հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: 
Թեմա 7. Հեղուկներ:  
Թեմա 8. Մակերևութային լարվածություն: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողականաշխատանք                  20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                20 միավոր 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.2, Термодинамика и 

молекулярная физика, М., Наука 1990. 
      2.   Матвеев А. Н. Молекулярная физика, М. Высшая школа1981. 

3. Р. И. Грабовский, Курс физики, М. Высшая школа 1980. 
1. Ի. Կ. Կիկոյին և Ա. Կ. Կիկոյին, Մոլեկուլային ֆիզիկա, Ե. Լույս 

1968 



Լրացուցիչ- 
2.  Վ. Ս. Վոլկենշտեյն, Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի 

խնդիրների ժողովածու, «Սոնաե գրահրատարակչություն, 
Ստեփանակերտ 2000 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-081 - Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 32 
Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 108 
Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ընդհանուր ֆիզիկա առարկայի 
սահմաններում ուսանողներին ծանոթացնել օպտիկական 
երևույթներին դասական և քվանտային պատկերացումներին, 
կարևորելով  քննարկող երևույների կիրառությունները գիտության և 
տեխնիկայի բնագավառերում:  
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 երկրաչափական, ալիքային և քվանտային օպտիկայի հիմնական 

օրինաչափությունները, օրենքները և կիրառության սահմանները: 
Հմտություն 
 գիտահետազոտական լոբորատոր կայանքների հետ աշխատելուն, 

տարաբնույթ օպտիկական սխեմաների հավաքմանը, ներառելով 
հոլոգրաֆական ինտերֆերենցիոն սխեմաներ, 

 ինֆորմացիայի հաղորդման, ընդունման և մշակման օպտիկական 
մեթոդների սկզբունքներին: 

Կարողունակություն 
 դասընթացի ծրագրին համապատասխան լուծել տարաբնույթ 

խնդիրներ,  
  աշխատել լաբորատոր աշխատանքներում օգտագործվող 

սարքավորումների հետ, 
 խնդիրների լուծման և փորձերի արդյունքների վերլուծման 

ժամանակ կատարել ֆիզիկական մեծությունների թվային 
հաշվարկ, օգտագործելով նաև համակարգչային 
տեխնոլոգիաները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համառոտ պատմական ակնարկ:  
Թեմա 2. Լույսի տարածման վերջավոր արագությունը: ՀՀՏ 
փորձարարական հիմունքները:  
Թեմա 3. Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող 
երևույթներ:  
Թեմա 4. Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես 
էլեկտրամագնիսական ալիք:  
Թեմա 5. Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսի քվանտ: Պլանկի 
հաստատուն:  



Թեմա 6. Լույսի ճառագայթումը և կլանումը ատոմների կողմից:  
Թեմա 7.Լույսի ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա:  
Թեմա 8. Լույսը միջավայրում:  
Թեմա 9. Մեծ ինտենսիվություններ: Ոչ գծային օպտիկական 
երևույթներ: 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 



կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Г. С. Ландсберг. ``Оптика`` Наука, 1976. 
2. А. Н. Матвеев. `` Оптика ``М.: Высшая школа, 1985  
3. Д. В. Сивухин `` Общий кутс физики. `` Т.2 Оптика М.: Наука 

1985. 
Լրացուցիչ- 

1. И. Е. Иродов. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-070 - Ատոմային ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

6  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 108 
Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել ներատոմային 
պրոցեսների հիմնական օրինաչափությունները, դասական ֆիզիկայի 
օրենքների անկիրառելիությունը ատոմական աշխարհում, նոր 
քվանտային մոտեցման  անհրաժեշտությունը, մեկնաբանել 
հիմնական հետազոտությունները, որոնք հանդիսանում են 
քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները  և 

տարրերի հիմնական հատկությունները,  
 ատոմական սպեկտրների (օպտիկական և ռենտգենյան) 

հիմնական օրինաչափությունները, առաջացման մեխանիզմները: 
Հմտություն 
 պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթներին  և 

տարրերի հիմնական հատկություններին,  
 ատոմական սպեկտրների հիմնական օրինաչափությունների 

առաջացման մեխանիզմներին: 
Կարողունակություն 
 հասկանալ այն հիմնարար փորձնական հետազոտությունները, 

որոնք հանդիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական 
հիմքերը, 

 մեկնաբանել ատոմական սպեկտրների կառուցվածքը: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օրինաչափությունները ատոմական սպեկտրներում: Պլանկի 
հիպոթեզը: Ջրածնանման ատոմի Բոռի տեսությունը: 
 Թեմա 2. Կոմպտոնի երևույթը, էլեկտրոնների դիֆրակցիան: Դե 
Բրոյլի ալիքները: Ալիքային փաթեթ, անորոշությունների 



առընչությունը:  
Թեմա 3. Շրեդինգերի հավասարումը: Շրեդինգերի հավասարման 
լուծումները պարզ դեպքերի համար: Անցումը և անդրադարձումը 
պոտենցիալ արգելքից: Թունելային էֆեկտը:  
Թեմա 4. Շրեդինգերի հավասարումը ջրածնանման ատոմի համար: 
Էներգիայի սպեկտրը և ալիքային ֆունկցիաները: Էլեկտրոնի 
սեփական մեխանիկական մոմենտը, սպին: Սպին–ուղեծրային 
փոխազդեցությունը:  
Թեմա 5. Ալկալիական մետաղների ատոմների էներգիայի սպեկտրը: 
Ատոմը հաստատուն էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: 
Պաուլիի սկզբունքը: Քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակը: 
Թեմա 6. Ստիպողական և ինքնակամ ճառագայթում: Դիպոլային 
ճառագայթում: Լազերների ֆիզիկայի տարրերը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր               –––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 



Գնահատման մեթոդը` 
- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 

փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Э. В. Шпольский. Атомная физика, т. 1,“Наука”,1963 
2. Э. В. Шпольский. Атомная физика, т.2, “Наука”, 1967 
3. М. Борн. Атомная физика, “Мир”,.  1974..  
4. Р.В. Поль. Оптика и атомная физика, “Мир”,    1966. 
5. И.Е. Иродов. Задачи по общей физике, “Наука”,   1979. 
6. И.Е. Иродов . Атомная физика,  “Наука”,             2005 

Լրացուցիչ- 
1. Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. Курс физики, т. 3, “Высшая 

школа”, 1972. 
2. Г. С. Ландсберг. Оптика, “Наука”,.1976 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-074  - Միջուկային ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ  տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր 
մասնագիտացումների ուսանողներին տալ գիտելիքներ ատոմի 
միջուկի և տարրական  մասնիկների հատկությունների և 
փոխազդեցությունների մնասին:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 մատերիայի կառուցվածքի հարցերը, միջուկային ֆիզիկայի 

ուսումնասիրության առարկան և մոտեցումները, մեթոդները: 
Հմտություն 
 գիտելիքների ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների և հիմնարար 
փոխազդեցությունների վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 
 միջուկային ֆիզիկայի  հետազոտական մեթոդները  կիրառել  

գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում,    
 լուծել հիմնարար  և կիրառական բնույթի  զանազան խնդիրներ:  



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Միջուկի պրոտոնա–նեյտրոնային կազմությունը: Միջուկի 
զանգվածը, կապի էներգիան: Միջուկային ուժերի բնույթը, 
Յուկավայի վարկածը: Կայուն և անկայուն միջուկներ: Ատոմի 
միջուկի մոդելներ:  
Թեմա 2. Բնական և արհեստական ռադիոակտիվություն: 
Ռադիոակտիվ տրոհման օրենքները: α- տրոհման տարրական 
տեսությունը, β-տրոհում: Նեյտրինո, γ-տրոհման տեսության 
տարրերը:  
Թեմա 3. Նեյտրոնի հայտնագործումը և ատոմային միջուկների 
բաժանումը: Շղթայական ռեակցիա և միջուկային ռեակտորներ: 
Ջերմամիջուկային սինթեզ: Ատոմային էներգետիկան և 
բնապահպանման խնդիրներ:  
Թեմա 4. Հիմնարար փոխազդեցությունները և տարրական 
մասնիկները, տարրական մասնիկների դասակարգումը: 
Պահպանման օրենքները և քվանտային թվերը: Հադրոնների 
քվարկային մոդելը: 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր               –––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 - բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 



–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
2. П.Е.  Колпаков ,,Основы ядерной физики” 
3. Д.В Сивухин  ,,Общий курс физики” Атомная ядерная физика, 

часть 2  
4. Л.Б Окунь  ,,Физика элеменарных частиц’’.  
5. В.В. Моляров ,,. ,,Физика элеменарных частиц’’.  

Լրացուցիչ- 
1. Ф. Бопп  ,, Фундаментальные частицы’’. 
2. К. Н. Мухин,, Субатомная физика: ядра и частицы’’ 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-117- Դասական մեխանիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 80 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսումնասիրել տեսական ֆիզիկայի առաջին 
դասընթացի՝«Դասական մեխանիկա» առարկայի հիմնական 
գաղափարները: Դիտարկվում են երեք հիմնական 
մոտեցումները՝Լագրանժի, Համիլտոնի և Համիլտոն-Յակոբիի, որոնք 
օգտագործում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 տեսական ֆիզիկայի հասկացությունները, հիմնական 

սկզբունքները, օրինաչափությունները: 
Հմտություն 
 տեսական  ֆիզիկայի  մաթեմատիկական ապարատին,  
 դասական մեխանիկայի մեթոդաբանությանը,  հարցերի և 

խնդիրների լուծման մեթոդներին: 
Կարողունակություն 



 ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի հիմնական 
օրինաչափությունները կիրառել տեսական և գործնական 
խնդիրների լուծման նկատմամբ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հիմնական հասկացություններ: Լագրանժի 
հավասարումներ:  
Թեմա 2. Շարժման ինտեգրալներ:  
Թեմա 3. Շարժման հավասարումների ինտեգրում:  
Թեմա 4. Համիլտոնյան ֆորմալիզմը:  
Թեմա 5. Շարժումը ոչ իներցիալ հաշվանքի համակարգում:  
Թեմա 6. Փոքր տատանումներ:  
Թեմա 7. Պինդ մամնի շարժումը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 - բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 



- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Ф. Р. Гантмахер. Лекции по аналитической механике. Москва 

1966г 
2. М.А. Айзерман. Классическая механика. Москва 1974г 
3. Голдстен . Классическая механика. Москва  1974г. 
4. И.И. Ольховский.  Курс теоретической механики. 
5. Ю.Г. Павленко.  Лекции по теоретической механике.  

Լրացուցիչ 
1. Г. Л. Коткин, В.Г. Сербо. Сборник задач по классической 

механике.             Москва. 1977г 
2.  И.И. Ольховский , Ю.Г. Повленко ,Л.С. Кульменков  Задачи по 

теоретической механике для физиков. Москва. 1997г. 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 
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Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 48 

Ինքնուրույն 108 
Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հավասարումները 
/Մաքսվելլի հավասարումները/ վակուումում դաշտի համար: 
Էլեկրամագնիսական դաշտի էներգիան և իմպուլսը: 
Էլեկրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները: Դաշտի 
հավասարումները պոտենցիալների համար: Ալիքային հավասարում: 
Ազատ էլեկտրամագնիսական դաշտ: Հարթ ալիքներ: Ստացիոնար 
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի հավասարումները 
վակուումում և միջավայրում: Էլեկրամագնիսական ալիքների 
ճառագայթումը: Քառաչափ էլեկտրադինամիկայի տարրերը: 
Էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզոր: Դաշտի հավասարումները 
թենզորական տեսքով, հավասարումների կովարիանտությունը: 
Դաշտի պոտենցիալների և վեկտորների ռելյատիվիստիկ 
ձևափոխությունները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի 
ինվարիանտները: Էլեկտրամագնիասական դաշտը և ալիքները 
միջավայրում:Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում դաշտի 
համար: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 դասական էլեկտրադինամիկայի հավասկացությունները, 

սկզբունքները,  դրույթները,  
 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հատկությունները, 

տեսական հիմունքները, օրինաչափությունները,  
 էլեկտրամագնիսական ալիքների առաջացման և տարածման 

երևույթները, 
 Մաքսվելի տեսությունը, հավասարումները, 
 հարաբերականության սկզբունքները և մաթեմատիկական 

ապարատը էլեկտրադինամիկայի՝ որպես ռելյատիվիստիկ 
ինվարիանտ տեսության, քառաչափ ձևակերպման համար:  

Հմտություն 
 հիմնարար գիտելիքներ էլեկտրամագնիսական դաշտի 

հատկությունների, տեսության և հավասարումների վերաբերյալ, 
 էլեկտրադինամիկայի տեսական և գործնական խնդիրների 

լուծման մաթեմատիկական և ֆիզիկական մեթոդներին, 
տեխնիկական կիրառությունների  հնարավորություներին և 
եղանակներին:  

Կարողունակություն 
 վեկտորական և թենզորական հանրահաշվի մեթոդները  և 

գործողությունները կիրառել  էլեկտրամագնիսական դաշտի 
բնութագրերի և հավասարումների  վերլուծությունների 
նկատմամբ, 

 մեկնաբանել էլեկտրադինամիկայի հիմնական հավասարումները 
և կիրառել էլեկտրամագնիսական դաշտի խնդիրների լուծման 
նկատմամբ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 
տեսքը վակուումում: Էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումները: 
Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում:  
Թեմա 2. Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլներիբևեռացումը: 
Լարմորի թեորեմը և դիամագնիսացումը: Կյուրի – Վեյսի օրենքը: 
Մետաղների հաղորդականության էլեկտրոնային տեսությունը: Թեմա 
3. Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային 
ինվարիանտությունը: Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի 
հավասարումների սահմանային պայմանները: 
Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան, Փոյտինգի վեկտորը:  
Թեմա 4. Ստատիկ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը: 
Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի մուլտիպոլները: Էլեմենտար 
հոսանքների մագնիսական դաշտը: Ստատիկ դաշտերի էներգիան: 
Քվազիստացիոնար երևույթները: Սկին էֆեկտը:  
Թեմա 5. Ուշացող պոտենցիալները: Էլեկտրական և մագնիսական 
տատանակների ճառագայթումը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 



գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ս.Ա.Խառատյան  Դասախոսությունների համառոտագրություն 

/կոնսպեկտ/: 
2. М.М Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин, Классическая 

электродинамика. М. Наука 1985 
3. Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс теоретической физики, т.г. 

Теория поля. М. Наука 1988 
4. Мултановский В.В., Василевский А.С., Курс теоретической 

физики М. Просвещение 1990. 
5. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по 

электродинамике М. Наука 1970 



Լրացուցիչ- 
1. Матвеев A.Н.  Электродинамика М. ВШ 1980 
2. Тамм И.Е., Основы теории электричества М. Наука 1976 
3. Пеннер Д. И., Угоров В.А. , Электродинамика и специальная 

теория отнасительности 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 
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Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 48 

Ինքնուրույն 108 
Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է դաշտի տեսության կիրառություններիում 
ուսումնասիրել նյութի կառուցվածքը և էլեկտրամագնիսական 
հատկությունները  էլեկտրոնային տեսության շրջանակներում: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էլեկտրամագնիսական երևույթների և նյութի էլեկտրոնային 

տեսությունը: 
Հմտություն 
 էլեկտրամագնիսական երևույթներին և  նյութի էլեկտրոնային  

կառուցվածքին վերաբերվող տարբեր խնդիրների լուծման 
մեթոդներին: 

Կարողունակություն 
 գիտելիքները կիրառել  նյութի էլեկտրոնային  կառուցվածքի 

ուսումնասիրություն նկատմամբ: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ալիքային գոտի: Դիպոլային ճառագայթման էներգիան: 
Թեմա 2. Ալիքների տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկներում և 
մետաղներում: Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք, ալիքի բևեռացումը: 
Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը, 
դիսպերսիայի տեսությունը: Լույսի ցրումը, 
Թոմփսոնի բանաձևը:  
Թեմա 3. Գալիլեյի հարաբերականության սկզբունքը և 
հարաբերականության հատուկ տեսության փորձարարական 
հիմունքները: Հարաբերականության հատուկ տեսության 
կանխադրույթները և ժամանակի 
հարաբերականությունը:  
Թեմա 4. Լորենցի ձևափոխությունները և դրանց հետևանքները: 
Սեփական ժամանակը և արագությունների գումարումը: 
Հարաբերականության հատուկ տեսության մաթեմատիկական 
ապարատը:  
Թեմա 5. Էլեկտրադինամիկայի օրենքների կովարիանտ տեսքը: 
Քառաչափ ալիքային վեկտորը և Դոպլերի էֆեկտը: Թեմա 6. 
Փոքրագույն գործողության սկզբունքը, Լագրանժի և Համիլտոնի 



հավասարումները: Պուասոնի փակագծերը: Պահպանության 
օրենքները մեխանիկայում: Թեմա 7. Ազատ արագ շարժվող մասնիկի 
էներգիան, իմպուլսը, համիլտոնյանը: Անկայուն մասնիկի տրոհումը: 
Ռեակցիաների շեմերը: Թեմա 8. Արագ լիցքավորված մասնիկի 
շարժման հավասրումն էլեկտրամագնիսական դաշտում: Վավիլով–
Չերենկովի ճառագայթումը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
      
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 



6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ս.Ա.Խառատյան  Դասախոսությունների համառոտագրություն 

/կոնսպեկտ/: 
2. М.М Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин, Классическая 

электродинамика. М. Наука 1985 
3. Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс теоретической физики, т.г. 

Теория поля. М. Наука 1988 
4. Мултановский В.В., Василевский А.С., Курс теоретической физики 

М. Просвещение 1990. 
5. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике 

М. Наука 1970 
Լրացուցիչ- 
1.Матвеев A.Н.  Электродинамика М. ВШ 1980 
2.Тамм И.Е., Основы теории электричества М. Наука 1976 
3.Пеннер Д. И., Угоров В.А. , Электродинамика и специальная теория 

отнасительности 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-119- Քվանտային մեխանիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել քվանտային ֆիզիկայի 
հիմնական գաղափարները և նրանց փորձնական հիմնավորումը: 
Շարադրվում են ոչ ռելյատիվիստիկ քվան-տային մեխանիկայի 
հիմունքները: Միկրոաշխարհի երևույթների դուալիզմը: 
Անորոշությունների և վերադրման սկզբունքները: Վիճակների և 
ֆիզիկական մեծությունների էվոլյուցիան: Շրեդինգերի և 
Հայզենբերգի պատկերացումները: Միաչափ շարժում: Մոմենտի 
տեսություն, սպին: Դիրակի հավասարումը, նեյտրինո: Շարժումը 
կենտրոնահամաչափ դաշտում: Հավասարումների լուծմանմոտավոր 
մեթոդները: Միատեսակ մասնիկների նույնականության սկզբունքը: 
Ատոմ: Բախումների տեսություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 քվանտային մեխանիկայի օրինաչափությունները և 

առանձնահատկությունները: 
Հմտություն 



 կիրառել քվանտային մեխանիկայի  օրինաչափությունները  
քվանտային օբյեկտներին վերաբերող  ստանդարտ խնդիրների 
լուծման նկատմամբ: 

Կարողունակություն 
 քվանտային մեխանիկայի  մաթեմատիկական ապարատին, 

մեթոդներին և կիրառմանը  քվանտային տեսության նկատմամբ: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին,վերադրման 
սկզբունքը, անորոշությունների առնչություն:  
Թեմա 2. Օպերատորները քվանտային մեխանիկայում, սեփական 
արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ:  
Թեմա 3. Միաչափ շարժման ընդհանուր օրինաչափությունները, 
հարմոնիկ օսցիլյատոր, թունելային էֆեկտ:  
Թեմա 4. Շարժման քանակի մոմենտի տեսություն, սպինային 
մոմենտ:  
Թեմա 5. Խոտորումների տեսություն, քվազիդասական 
մոտավորություն:  
Թեմա 6. Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում, 
ջրածնանման ատոմներ:  
Թեմա 7. Մենդելեևի տարրերի պարբերական համակարգը:  
Թեմա 8. Ճառագայթման դաշտի և մասնիկների փոխազդեցության 
տեսություն:  
Թեմա 9. Ցրման տեսություն: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   



4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Սահակյան, Չուբարյան,, Քվանտային մեխանիկա»,, 
2. Բլոխինցև ,,Քվանտային մեխանիկա»,, 

Լրացուցիչ- 
Энрико Ферми ,,Квантовая механика”. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-076- Վիճակագրական ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել թերմոդինամիկայի և 
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները: Դիտարկել  
թերմոդինամիկայի օրենքները, կայունության պայմանները, 
թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդը և հավասարակշիռ 
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները՝ կանոնական բաշխման 
մեթոդը դասական և քվանտային դեպքում, որոնք օգտագործվում են 
կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական 

սկզբունքները, օրինաչափությունները, 
Հմտություն 
 վիճակագրական ֆիզիկայի և թերմոդինամիկայի սկզբունքներին, 



մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 կիրառել գիտելիքները թերմոդինամիկական համակարգերի 

ուսումնասիրության նկատմամբ: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները:  
Թեմա 2. Թերմոդինամիկական մեծություններ:  
Թեմա 3. Կանոնական բաշխման մեթոդ:  
Թեմա 4. Իդեալական գազ:  
Թեմա 5. Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի վիճա-կագրություններ: 
Թեմա 6. Պինդ մարմին:  
Թեմա 7. Ոչ իդեալական գազեր:  
Թեմա 8. Մակերևութային երևույթներ:  
Թեմա 9. Փուլերի հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: 
Թեմա 10. Լուծույթներ:  
Թեմա 11. Քիմիական ռեակցիաներ:  
Թեմա 12. Ֆլուկտուացիաներ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 



թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1.А. С. Василевский,  В. В. Мултановский. Статистическая физика и 

Термодинамика.  М. Просвещение, 1985. 
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.  Теоретическая физика.Т. 5 

Статистическая физика. 1976. 
Լրացուցիչ- 

1. А. М. Василев .  Введение в статистическую физику.   1980. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-107- Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության 
հիմունքներ -1 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
էլեկտրատեխնիկայի հիմնախնդիրները և ծանոթացնել նրանց 
լուծման հիմնական մեթոդներին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ուսումնասիրվող առարկայի հիմնախնդիրները: 
Հմտություն 
 հաշվարկել պարզագույն էլեկտրական սխեմաների հիմնական 

բնութագրիչ մեծությունները: 
Կարողունակություն 
 խորացված գիտելիքների էլեկտրատեխնիկայի երևույթների 

բնագավառից: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կոմպլեքս պատկերման եղանակ, սպեկտրալ 
վերլուծություն՝ֆուրյեի ձևափոխություններ, անցումային ֆունկցիա և 
իմպուլսային բնութագրեր, Դյուամելի ինտեգրալ, օպերատորական 
եղանակ, Լապլասի ձևափոխություններ:   



Թեմա 2. Կենտրոնացված պարամետրերով համակարգեր: 
Անցումային և կայունացված պրոցեսներ: Դիֆերենցող և ինտեգրող 
սխեմաներ: Հաջորդական և զուգահեռ տատանողական կոնտուրներ: 
Կապված կոնտուրներ: Համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր: 
Թեմա 3. Գծային քառաբևեռների համառոտ տեսությունը: 
Քառաբևեռը որպես ռադիոհաճախային զտիչ: Զտիչի իրականացման 
պայմանը, զտիչների տեսակները:  
Թեմա 4. Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Երկար գծեր, 
անդրադարձումը գծերում, կանգուն ալիքներ: Ռեզոնանսները 
գծերում: Գծի հետ բեռի համաձայնեցման եղանակները: Գաղափար 
ալիքատարների մասին: Ուղղանկյուն ալիքատարի տարրական 
տեսությունը: TM և TE տիպի ալիքներ: Ծավալային ռեզոնատորների 
բարորակություն և սեփական հաճախություններ, ալիքի տեսակները 
ուղղանկյուն ռեզոնատորում: Ռեզոնատորի լարքավորման 
եղանակները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 



5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. А.А.Харкевич, Основы радиотехники, М. ФМ. 2007 г. 
2. С.И.Баскакаов, Радиотехнические цепи и сигналы, М.ВШ. 2000 г. 
3. М.Т. Иванов,А.Б. Сергиенко,В.Н. Ушаков,Теоретические основы 

радиотехники, М.,ВШ. 2002 г. 
4. И.С. Гоноровский, Радиотехнические цепи и сигналы, М.,Радио и 

связь. 1986 г. 
5. Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин ,,Основы 

радиотехнических систем,, 2011 г. 
6. Радиотехнические цепи и сигналы, Примеры и задачи /под ред. И.С. 

Гоноровского/, М.,Радио и связь. 1989 г. 

7. С.И.Баскакаов, Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к 

решению задач, М. ВШ. 2002 г. 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-107- Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության 
հիմունքներ  

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

8 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 104 Դասախոսություն 56 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 48 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 136 
Ընդամենը 240 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները և ծանոթացնել նրանց լուծման 
հիմնական մեթոդներին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ուսումնասիրվող առարկայի հիմնախնդիրները: 
Հմտություն 
 խորացված գիտելիքներ ռադիոտեխնիկայի երևույթների 

բնագավառից: 
Կարողունակություն 
 հաշվարկել և հավաքել ռադիոսխեմաներ, ձեռք կբերի 



ռադիոչափումներ կատարելու փորձնական հմտություն: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ոչ գծային համակարգեր: Ոչ գծային շղթաների 
ուսումնասիրման մեթոդները:  
Թեմա 2. Սպեկտրի ձևափոխությունը ոչ գծային շղթաներում, 
համակցված հաճախություններ: VA - բնութագծի մոտարկում 
գծաբեկյալով և աստիճանային շարքով:  
Թեմա 3. ՈՒղղիչներ, սահմանափակիչներ, հաճախության 
բազմապատկիչներ:  
Թեմա 4. Մոդուլացիա, նրա տեսակները: Մոդուլված ազդանշանների 
սպեկտրները: Ամպլիտուդային և հաճախային մոդուլյատորներ: 
Թեմա 5. Դետեկտում: Հաճախությունների փոխակերպում: 
Սուպերհետերոդինային ընդունման առանձնահատկությունները :  
Թեմա 6. Ուժեղացուցիչներ (դասակարգումը և հիմնական 
բնութագրերը): Ունակային անցումով ուժեղացուցիչ: Ռեզոնանսային 
ուժեղացուցիչ: Օպերացիոն ուժեղացուցիչ, նրա կիրառությունները: 
Հակադարձ կապը ուժեղացուցիչներում, բացասական հակադարձ 
կապի ազդեցությունը ուժեղացուցիչների բնութագրերի վրա: Թեմա 7. 
Տատանումների գեներացիա: Ինքնատատանողական համակարգեր: 
Ամպլիտուդների և փուլերի հաշվեկշիռ: Գրգռման փափուկ և կոշտ 
ռեժիմներ: LC գեներատորի քվազիգծային տեսությունը: RC 
գեներատոր Վինի կամրջակով: Թեմա 8. Պարամետրական 
համակարգեր (ուժեղացում, գեներացիա):  
Թեմա 9. Փուլային հարթություն: Ազատ տատանումներն անկորուստ 
գծային կոնտուրում: Գեներատորների փուլային պատկերները, 
սահմանային ցիկլ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 



-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Харкевич А.А. Основы радиотехники. 2007 г. 
2. Иванов М.Т. и др., Теоретические основы радиотехники. 2002 г. 
3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. 1986 г. 
4. Баскаков С.И., Радиотехнические цепи и сигналы. 2000 г.. 

5. Радиотехнические цепи и сигналы. Задачи и задания. /Под ред. А.Н. 

Яковлева/. 2002 г.. 
6. Радиотехнические цепи и сигналы.Примеры и задачи. /Под 

ред.И.С.Гоноровского/. 1989 г. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-072 - Բյուրեղային դիէլեկտրիկների ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ  տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 50 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ 
մասնագիտական պատկերացում բյուրեղական դիէլեկտրիկների 
կառուցվածքի սիմետրիայի, բյուրեղային ցանցի նկարագրման 
եղանակների, բյուրեղային համակարգերի, դիէլեկտրիկների 
տեսակների, էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների, հաստատուն և 
փոփոխական էլեկտրական դաշտերում դիէլեկտրիկների 
հաղորդականության, բևեռացման երևույթների, ժամանակակից 



միկրոէլեկտրոնիկայում և կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայում 
դիէլեկտրիկների ունեցած դերի ու նշանակության մասին:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 բյուրեղային դիէլեկտրիկների բյուրեղական կառուցվածքի 

սիմետրիայի գործողությունների և տարրերի, բյուրեղական 
ցանցերի պարամետրերի, հակադարձ ցանցի, բյուրեղագիտական 
կատեգորիաների, սինգոնիաների, բյուրեղական կառուցվածքների 
հետազոտմանժամանակակից մեթոդների մասին: 

Հմտություն 
 դիէլեկտրիկների առաձգական և ռելաքսացիոն բևեռացման 

ֆիզիկական մեխանիզմներին, կոմպլեքս դիէլեկտրիկ 
թափանցելիության, դիէլեկտրիկ կորուստների և դրանց հետ 
առնչվող հարցերին: 

Կարողունակություն 
 որոշել բյուրեղային ցանցերի զանազան պարամետրեր,  
 կատարել սիմետրիայի և տարածական տեղաշարժի 

(տրանսլյացիայի) գործողություններ,  
 վերլուծել դիէլեկտրիկներում ընթացող անցումային պրոցեսները,  
 մեկնաբանել ուժեղ և թույլ արտաքին դաշտերում 

էլեկտրահաղորդականության և բևեռացման բնութագրիչ 
առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բյուրեղական կառուցվածքներ: Սսիմետրիայի 
գործողություններ և սիմետրիայի տարրեր:  
Թեմա 2.  Պարզ և բարդ Բրավեի ցանցեր, հանգույցների, 
ուղղությունների և հարթությունների սիմվոլներ:  
Թեմա 3.  Հակադարձ ցանց, հակադարձ ցանցի հատկությունները: 
Թեմա 4.  Բյուրեղագիտական կատեգորիաներ, սինգոնիաներ և 
կոորդինատային համակարգեր:  
Թեմա 5. Շոտկի և Ֆրենկելի արատներ:  
Թեմա 6.  Դիէլեկտրիկները հաստատուն էլեկտրական դաշտում: 
Դիէլեկտրիկի հիմնական բնութագրերը:  
Թեմա 7.  Բևեռային և ոչ բևեռային դիէլեկտրիկներ:  
Թեմա 8.  Էլեկտրական դիպոլն արտաքին էլեկտրական դաշտում, 
դիպոլ-դիպոլ փոխազդեցություն, ապաբևեռացնող և տեղային 
դաշտեր, Լորենցի դաշտ:  
Թեմա 9.  Բևեռացման տեսակները:  
Թեմա 10. Կլաուզիուս-Մոսոտիի հավասարումը:  
Թեմա 11.  Դիէլեկտրիկների բևեռացումը փոփոխական էլետրական 
դաշտում:  
Թեմա 12.  Դիէլեկտրական կորուստներ: Կորուստների անկյան 
տանգես:  
Թեմա 13.  Բևեռացման անցումային պրոցեսները:  
Թեմա 14.  Կոմպլեքս դիէլեկտրիկ թափանցելիություն:  
Թեմա 15.  Ռեզոնանսային բևեռացում և ռեզոնանսային կորուստներ: 
Թեմա 16.  Դիէլեկտրիկների էլեկտրահաղորդականությունը: Իոնային 
և էլեկտրոնային էլեկտրահաղորդականություն, դիէլեկտրիկ 
բյուրեղների հաղորդականությունը թույլ և ուժեղ դաշտերում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք              20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                  20 միավոր 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Кучумов А.И. Электроника и схемотехника. М. 2004г 
2. Чижма С.Н. Основи схемотехники. М. 2008г 
3. Сафоников  Ю.П. Схемотехника. М.МГТУ 2006г 

Լրացուցիչ- 
1. Угрумов Е. Цифроваяа схемотехника.М2004г 
2. Титце у. Шенк К. Полупроводниковая  схемотехника. М.2004 



 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-105 Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 64 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 24 
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 86 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 
ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում օգտագործվող հանգույցների 
սկզբունքային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքներին, նրանց 
բնութագրող պարամետրերին և սխեմաների հաշվարկի 
մեթոդիկային: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ռադիոէլեկտրոնային սխեմաներում օգտագործվող 

կիսահաղորդիչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները: 
Հմտություն 
 կտիրապետի ռադիոտեխնիկական տարբեր հանգույցների 

սխեմատեխնիկական կառուցվածքին: 
Կարողունակություն 
 կատարել ռադիոտեխնիկական հանգույցների սկզբունքային 

սխեմաների ինժեներական հաշվարկ և համակարգչային 
մոդելավորում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Կիսահաղորդիչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները 
բնութագրերը և պարամետրերը:  
Թեմա 2.  Առաջին և երկրորդ կարգի պասիվ քառաբևեռներ, 
պարամետրերը և հաճախային բնութագերը:  
Թեմա 3.  Ընդհանուր էմիտերով տրանզիստորային ուժեղացուցիչներ: 
Ռեզիստորային, ռեզոնանսային և հզորության ուժեղացուցիչներ, 
հաշվարկի մեթոդիկան:  
Թեմա 4. Հետադարձ կապով շղթաներ: Օպերացիոն 
ուժեղացուցիչների օգտագործումը ինտեգրող, դիֆերենցող, 
գումարող և հանող շղթաներում, ակտիվ RC ֆիլտրեր: 
Թեմա 5.  Ոչ գծային շղթաներ: Ուժեղացուցիչներ, մոդուլյատորներ, 
դետեկ-տորներ, ֆունկցիոնալ ձևափոխիչներ:  
Թեմա 6.  Ավտոգեներատորներ ցածր և բարձր հաճախային 
տիրույթում, ռելակսացիոն գեներատորներ:  
Թեմա 7.  Հաճախային ենթալարման փուլային մեթոդ: Հաճախության 
անալոգային և թվային սինթեզատորներ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                 20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Кучумов А.И. Электроника и схемотехника. М. 2004г 
2. Чижма С.Н. Основи схемотехники. М. 2008г 
3. Сафоников  Ю.П. Схемотехника. М.МГТУ 2006г 

Լրացուցիչ- 
1. Угрумов Е. Цифроваяа схемотехника.М2004г 
2. Титце у. Шенк К. Полупроводниковая  схемотехника. М.2004 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-083 - Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 24 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 42 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆիզիկական 
էլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները, ինչպես նաև ծանոթացնել 
ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 վակուումային, գազապարպման և կիսահաղորդչային սարքերի 

ֆիզիկական հիմունքները: 
Հմտություն 
 ԳԲՀ էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքներին: 
Կարողունակություն 
 չափել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի պարամետրերը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Վակուումային էլեկտրոնիկա: Էլեկտրոնային էմիսիա: Թեմա 
2. ԳԲՀ վակումային սարքեր (կլիստրոններ, մագնետրոններ, 
հետադարձ և վազող ալիքի լամպեր):  
Թեմա 3.  Պլազմային էլեկտրոնիկա:  
Թեմա 4.  Կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ:  
Թեմա 5.  Կիսահաղորդչային ԳԲՀ սարքեր (Շոտկիի դիոդ, Գանի դիոդ, 
հեղեղա-թռիչքային դիոդ): 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 



պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ.Մ.Հարությունյան-Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական 

հիմունքներ, ԵՊՀ հրատ.1995 
2. Գասպարյան Ֆ. Վ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 

պինդմարմնային  էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,  ուսումնական 
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 

3. Клышко Д.Н. Физические основы квантовой электроники. – М.: 
Наука. 1986 

Լրացուցիչ- 
1. Карлов Н. В. Лекции по квантовой электронике. М.: 1983 
2. М.С.Свирский-Электронная теория вещества, М. 

“Просвещение”,1980 

3. Ч. Киттель-Введение в физику твердого тела, М, “Наука”, 1978 

4. И.И.Петровский-Электронная теория полупроводников, Изд. 

БГУ, Минск,1973   

5. У.Харрисон-Теория твердого тела, М,”Мир”,1972   

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-103 - Նյութագիտություն և կիսահաղորդչային 
տեխնոլոգիաներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 3-րդ տարի,2-րդ  կիսամյակ 



կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 64 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 86 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 
կիսահաղորդչային նյութագիտության ավանդական խնդիրներին, 
արդիական պրոբլեմներին, նոր կիսահաղորդչային նյութերի 
ստեղծման առանձնահատկություններին և կիրառություններին, 
կիսահաղորդչային տեխնալոգիայի ավանդական խնդիրներին և 
արդիական պրոբլեմներին, կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի 
կարևորությանը ժամանականկից միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում, 
ինչպես նաև կիսահաղորդչային սարքերի և ինտեգրալ 
միկրոսխեմաների պատրաստման տարբեր մեթոդներին և 
տեխնոլոգիական փուլերին:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների հիմնական 

հատկությունները: 
Հմտություն 
 կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքներին և 

կիսահաղորդչային նյութերի, սարքերի և ԻՄ-ի պատրաստման 
տեխնոլոգիական մեթոդներին: 

Կարողունակություն 
 հասկանալ ինտեգրալ միկրոսխեմաների արտադրման 

տեխնոլոգիական փուլերը: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Ջերմադինամիկական, ֆիզիկաքիմիական, փակ, 
ադիաբատիկ համակարգեր: Ֆազա: Պինդ լուծույթի հասկացություն: 
Թեմա 2.  Ջերմադինամիկական պոտենցիալներ: I և II սեռի 
ֆազային անցումներ: Քիմիական պոտենցիալի հասկացություն: 
Հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր: Գիբսի օրենքը:  
Թեմա 3.  Ֆազային (P-T-X, P-T և T-X) դիագրամներ: Ֆազային 
անցման ջերմություն:  
Թեմա 4.  Ֆիգուրատիվ կետի, կոնոդայի հասկացությունները: 
Բազուկի օրենքը: Սոլիդուսի և լիկվիդուսի կորեր:  
Թեմա 5.  Երկկոմպոնենտ համակարգերի հավասարակշռության T-X 
ֆազային դիագրամները բաղադրիչների սահմանափակ 
լուծելիության դեպքում:  
Թեմա 6.  Կոնցենտրացիոն եռանկյուն: Ծավալային ֆազային 
դիագրամի իզոթերմ և իզոկոնցենտրացիոն կտրվածքներ: 
Հավասարակշռության P-T ֆազային դիագրամների 
ուսումնասիրությունը:  
Թեմա 7. AIII-BV և AIIBVI կիսահաղորդիչների և դրանց պինդ 
լուծույթների հիմնական նյութագիտական հատկությունները:  
Թեմա 8.  Էլեկտրոնային տեխնիկայում օգտագործվող նյութերի 
դասակարգումը և բնութագրումը: Հիմնական և օժանդակ նյութեր: 
Մաքուր նյութեր, տարրական և բարդ կիսահաղորդիչներ: Պինդ 
լուծույթներ:  
Թեմա 9.  Ծավալային մոնոբյուրեղային ձուլակտորների աճի 



օրինաչափությունները և մոնոբյուրեղների աճեցման մեթոդները: 
Թեմա 10. ՄՍ-ի հիմնական կոնստրուկտիվ էլեմենտները, 
դասակարգումը և նրանց պատրաստման հիմնական փուլերը:  
Թեմա 11. Սիլիցիումի երկօքսիդ և նիտրիդ, դրանց ֆիզիկական և 
քիմիական հատկությունները: Դրանց դերը ՄՍ տեխնոլոգիայում: 
Թեմա 12. Խառնուրդների ներմուծումը կիսահաղորդիչներում 
ծավալային և թաղանթային մոնոբյուրեղների աճի ընթացքում: 
Խառնուրդների դիֆուզիան կիսահաղորդիչներում: Դիֆուզիայի 
պրոցեսի ֆիզիկական հիմունքները:  
Թեմա 13. Ջերմավակուումային գոլորշիացում: Իոնային 
ռմբակոծմամբ փոշեցրում: Կաթոդային, իոնապլազմային, ռեակտիվ 
փոշեցրում:  
Թեմա 14. Լիտոգրաֆիայի էությունը, նպատակը և ֆիզիկաքիմիական 
հիմունքները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 



կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. И.А. Случинская. “ Основи материаловединяа и техналогиа 

полу праводникож” Моква 2002г. 
2. М.П. Шасколскаяа.Кристамография. М., Висшая школа, 1976 
3. Ж.П. Сюше. Физическаяа химия полупроводников. М., 

Металургия, 1969 
Լրացուցիչ- 

1. В.Н. Фистуль. Амфотерние примеси в полупроводниках. М., 
Металургияа, 1992 

2. Ю.М. Таиров,В.Ф. Цветков. Техналогияа полупроводниковых и 
диелектрических материалов. М., Высшаяа школа, 1983. 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-077 – Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային 
սարքերի ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 88 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 32 
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 62 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ 
կիսահաղորդչային 
սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների, ինչպես նաև 
ամենատարբեր 
բնագավառներում նրանց կիրառությունների մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կիսահաղորդիչ-մետաղ կոնտակտում ընթացող ֆիզիկական 

պրոցեսները, 
 մետաղ-կիսահաղորդիչ կոնտակտում ուղղման դիֆուզիոն և 

դիոդային տեսությունները, 
 դաշտային տրանզիստորների, դրանց տեսակների, աշխատանքի 

գործողության սկզբունքները և կիրառությունները, 
 Տ–դիոդների, p-n-p-n քառաշերտ կառուցվածքների, 

մասնավորապես դինիստորների և տիրիստորների գործողության 
սկզբունքը և դրանց կիրառությունները, 



 էլեկտրաստատիկ դոմենների առաջացման մեխանիզմը: 
Հմտություն 
 կիսահաղորդչային տարբեր տեսակի դիոդների և 

տրանզիստորների գործողության սկզբունքին ու դրանց 
կիրառություններին: 

Կարողունակություն 
 բացատրել կիսահաղորդիչ-մետաղ կոնտակտում ընթացող 

ֆիզիկական պրոցեսները: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կոնտակտային երևույթները մետաղ – կիսահաղորդիչ 
կոնտակտում:  
Թեմա 2.  Ֆիզիկական պրոցեսները p-n անցումում:  
Թեմա 3. Կիսահաղորդչային դիոդներ:  
Թեմա 4.  Երկբևեռ տրանզիստորներ:  
Թեմա 5. Տրանզիստորի հաճախային հատկությունները:  
Թեմա 6. Դաշտային տրանզիստորներ:  
Թեմա 7. Սարքեր Տ-տեսակի վոլտամպերային բնութագծով:  
Թեմա 8. Գանի էֆեկտ և սարքեր N-տեսակի վոլտ ամպերային 
բնութագծով: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք              20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք            20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում               20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 



հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. И.И.Петровский-Электронная теория полупроводников, Изд. БГУ, 

Минск,1973   
2.  Ս. Գ. Կալաշնիկով, Վ. Լ. Բոնչ-Բրուեվիչ- "Կիսահաղորդիչների 
ֆիզիկա" "Լույս" Երևան, 1988թ.:  
3.  А. И. Ансельм - Введение в теорию полупроводников, изд. 
”Наука”, Москва,1979  
4. А. Милнс, Д. Фойхт - Гетеропереходы и переходы металл-
полупроводник, изд. “Мир”, Москва,1981  

5. Г.Е. Пикус- Основы теории полупроводниковых приборов, М., 
“Наука”, 1965 

6. С. Зи – Физика полупроводниковых приборов, т.2, М., “Мир” 1984 
7. Интегральная оптика, под пед. Т. Тамира, пер. с англ., М., “Мир”, 

1978 
8. Техника оптической связи.Фотоприемники, под ред. У. Тсанга, пер. 

с англ., М., “Мир”, 1988 
9. Լրացուցիչ- 
1. Ч. Киттель – Введение в физику твердого тела, перевод с англ., 

М., издательство ”Наука”, 1978 
2. Է. Մ. Ղազարյան, Ս. Լ. Հարությունյան – Պինդ մարմնի ֆիզիկայի 

տեսության տարրերը (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2005   
3. В.И.Лихтман - Лекции по физике твердого тела, М., 
Просвещение, 1965  
4. Ա.Ա.Կիրակոսյան - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, 
մասI, "Հայաստան" հրատարակչություն, Երևան,1998թ. 

5. М. С. Свирский – Электронная теория вещества, М. 
”Просвещение”,1980 

6. Н. Ашкрофт, Н. Мермин – Физика твердого тела, перевод с англ., 
М., издательство “Мир” 1979, том 1, 2  

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-110 - Քվանտային ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  



Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 94 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լազերների 
աշխատանքի սկզբունքին, դրանց կիրառություններին գիտության և 
տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում, առանձնահատուկ ուշադրություն 
հատկացնելով արդի գիտության վերջին նվաճումների վրա հիմնված 
արդյունքներին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 արդի լազերային ֆիզիկայի հիմնադրույթները, 
 էլեկտրամագնիսական ալիքի հետ ռեզոնանսային միջավայրի 

փոխազդեցության օրինաչափությունները, 
 լուսային ազդանշանի ուժեղացման և գեներացման 

առանձնահատկությունները:  
Հմտություն 
 արդի լազերային ֆիզիկայի հիմնադրույթներին: 
Կարողունակություն 
 կիրառել լազերները տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Այնշթայնի գործակիցներ և գծի լայնությունֈ  
Թեմա 2. Ակտիվ միջավայր, հագեցում, ուժեղացում:  
Թեմա 3. Բաց ռեզոնատորներ և նրանց բարորակությունը, մոդեր, 
գեներացիա:  
Թեմա 4. Բազմամոդ գեներացում, մոդերի սինքրոնացում, ակտիվ և 
պասիվ սինքրոնացոմ, ինքնասինքրոնացում:  
Թեմա 5. Գազային լազերներ, հելիում-նեոնային լազեր:  
Թեմա 6. Պինդ մարմնային, քիմիական և կիսահաղորդչային 
լազերներ:  
Թեմա 7.  Օպտիկական ոչ գծային երևույթներ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 



հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Клышко Д.Н. Физические основы квантовой электроники. – М.: 

Наука. 1986 
2. Ярив А. Квантовая электроника. М.: 1980 

Լրացուցիչ-  
3. Карлов Н. В. Лекции по квантовой электронике. М.: 1983 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-100  - Միկրոէլեկտրոնիկայի հիմունքներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

6  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 48 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 108 
Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ 
պատկերացում ժամանակակից միկրոէլեկտրոնիկայի հիմքում ընկած 
ֆիզիկական երևույթների մասին: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմքում ընկած 

մոտեցումները, 
 տարբեր տեսակի հանգույցներում ֆիզիկական երևույթների 

օգտագործման մեթոդները: 
Հմտություն 
 տարբեր տեսակի հանգույցներում ֆիզիկական երևույթների 

օգտագործման մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 հասկանալ ապագա միկրոէլեկտրոնիկայի հեռանկարները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Միկրոէլեկտրոնային սարքավորումների դասակարգում, 
ինտեգրալ միկրոսխեմաներում էլեմենտների մեկուսացման 
եղանակները:  
Թեմա 2. Շոտկիի երկբևեռ տրանզիստորներ: Բազմաէմիտերային և 
բազմակոլեկտորային տրանզիստորներ: Միկրոհզոր 
տրանզիստորներ:  
Թեմա 3. Ինտեգրալ դաշտային տրանզիստորներ:  
Թեմա 4. Լիցքային կապով սարքեր:  
Թեմա 5. Կիսահաղորդչային տրամաբանական էլեմենտների 
դասակարգումը, հիմնական բնութագրերը և պարամետրերը:  
Թեմա 6. Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆունկցիոնալ էլեմենտներ և 
սարքավորումներ հիմնված Գանի երևույթի վրա:  
Թեմա 7. Հիշասարքեր:  
Թեմա 8. Անալոգ ինտեգրալ սխեմաների տեսակները և էլեմենտները 
(դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ, ելքային կասկադ և մակարդակի 
շեղման կասկադ): Օպերացիոն գործույթային ուժեղացուցիչ: ՕՈՒ-ի 
միացումները միկրոէլեկտրոնային սարքավորումներում:  
Թեմա 9. Հիբրիդային ինտեգրալ սխեմաների էլեմենտներ: 
Միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                 20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 



Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ.Մ.Հարությունյան-Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական 

հիմունքներ, ԵՊՀ հրատ.1995 
2. Վ.Մ.Հարությունյան, Մ.Ռ.Միքայելյան-Թվային 

միկրոէլեկտրոնիկա(պրակտիկում), ԵՊՀ հրատ.1982 
3. Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкин – Основы микроэлектроники, 

Изд. Радио и связь, М. 1991 
4. Գասպարյան Ֆ. Վ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 

պինդմարմնային  էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,  ուսումնական 
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 

Լրացուցիչ- 
1. Ю.И.Сиротин,М.П.Шаскольская-Основы кристаллофизики, М, 

“Наука”, 1979 

2. С. Зи Физика полупроводниковых приборов 2     М. ”Мир”  1984 
3. Ս. Գ. Կալաշնիկով, Վ. Լ. Բոնչ-Բրուեվիչ- "Կիսահաղորդիչների 

ֆիզիկա" "Լույս" Երևան, 1988թ.: 
4. Н. Ашкрофт, Н. Мермин – Физика твердого тела, перевод с англ., 

М., издательство “Мир” 1979, том 1, 2  
5. Ф.Ф.Греков-Атомное и электронное строение кристаллов, учебное 

пособие, Ленинград, 1977     
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-109- Տատանումների և ալիքների տեսություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 



Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 50 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել տարբեր ալիքային 
պրոցեների օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 տարբեր ալիքային պրոցեների օրինաչափություններն ու 

առանձնահատկությունները: 
Հմտություն 
 այս բնագավառի խնդիրների լուծման մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 խորացնել ալիքային պրոցեսների ֆիզիկայի վերաբերյալ իր 

նախնական գիտելիքները, 
 ինքնուրույն կերպով կարող է խորանալ այս երևույթների 

ֆիզիկայի մեջ, 
 լուծել այս բնագավառի պարզ խնդիրներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Բևեռացված, չբևեռացված և մասնակի բևեռացված 
ալիքներ: Բևեռացման մատրիցը, դրա հատկությունները, Սթոքսի 
պարամետրերը, պարույրություն:  
Թեմա 2.  Մեխանիկական ալիքները հոծ միջավայրերում: Ալիքներն 
իդեալական և իրական հեղուկներում ու գազերում:  
Թեմա 3. Ալիքների տարածումը անիզոտրոպ համասեռ 
միջավայրերում: Միջավայրի անիզոտրոպության ֆիզիկական 
դրսևորումները և պատճառները: Անիզոտրոպ միջավայրերում հարթ 
մոնոքրոմատիկ ալիքների տարածման ընդհանուր 
օրինաչափությունները: Ֆրենելի հավասարումը:  
Թեմա 4.  Ալիքներն անհամասեռ իզոտրոպ միջավայրերում: 
Երկրաչափական օպտիկայի մոտավորությունը: 
Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման կարճալիքային 
մոտարկման և պոտենցիալային դաշտում մասնիկների շարժման 
համանմանությունը: Ֆերմայի սկզբունքը: Շերտավոր միջավայրի 
երկրաչափական օպտիկան: Հարթ ալիքների բեկումը 
հաղորդակցությամբ օժտված միջավայրերի բաժանման հարթ 
սահմանի վրա: Լեոնտովիչի մոտավոր եզրային պայմանները: 
Թեմա 5.  Հաճախային դիսպերսիա, դիսպերսիոն առնչությունները: 
Թեմա 6.  Ալիքային փաթեթի տարածումը դիսպերսող 
միջավայրերում: Մեխանիկական ալիքները դիսկրետ 
միջավայրերում: Ալիքները գծային շղթաներում:  
Թեմա 7.  Ոչ գծային էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումները: 
Դրանց ֆիզիկական պատճառները: Քառակուսային և խորանարդային 
բևեռացումները: Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման ոչ 
գծային երևույթները: 
 

Գնահատման մեթոդները և Հաճախումները դասերին              20 միավոր    



չափանիշները Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք              20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                 20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 
Պարտադիր 

1. Լ.Ս. Ասլանյան, Տատանումների և ալիքների տեսության 
ներածություն, ՈՒս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008 

http://publishing.ysu.am/hy/Levon-S-Aslanyan


2. А.А.Харкевич, Основы радиотехники, М. ФМ. 2007 г. 
3. С.И.Баскакаов, Радиотехнические цепи и сигналы, М.ВШ. 

2000 г. 
4. М.Т. Иванов,А.Б. Сергиенко,В.Н. Ушаков,Теоретические 

основы радиотехники, М.,ВШ. 2002 г. 
5. И.С. Гоноровский, Радиотехнические цепи и сигналы, 

М.,Радио и связь. 1986 г. 
6. Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин ,,Основы 

радиотехнических систем,, 2011 г. 
7. Радиотехнические цепи и сигналы, Примеры и задачи /под 

ред. И.С. Гоноровского/, М.,Радио и связь. 1989 г. 
8. С.И.Баскакаов, Радиотехнические цепи и сигналы. 

Руководство к решению задач, М. ВШ. 2002 г. 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-095 - ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 46 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկան վերաբերվում է փոփոխական հոսանքի գերբարձր 
հաճախությունների տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային 
սարքերի և համակարգերի ֆիզիկական հատկությունների և 
աշխատանքի սկզբունքների ուսումնասիրությանը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող 

կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական 
երևույթները: 

Հմտություն 
 գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող 

կիսահաղորդչային սարքերի և սարքավորումների տեսակներին և 
դրանց աշխատանքի սկզբունքներին 

Կարողունակություն 
 աշխատել գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող 

կիսահաղորդչային սարքերի և սարքավորումների հետ: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  ԳԲՀ կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի հիմնական 
հավասարումները:  
Թեմա 2.  Բացասական դիմադրություն և բացասական 
հաղորդականություն:  
Թեմա 3.  ԳԲՀ կիսահաղորդչային սարքեր:  
Թեմա 4.  Թռիչքային երևույթների վրա հիմնված ԳԲՀ 
կիսահաղորդչային սարքեր:  
Թեմա 5.  Ծավալային երևույթների վրա հիմնված սարքեր:  
Թեմա 6.  ԳԲՀ ուժեղացուցիչների, Դոպլեր – ռադարային 



համակարգերի և գեներատորների ընդհանուր բնութագրերը:  
Թեմա 7.  ԳԲՀ կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի զարգացման 
հիմնական ուղղություններն ու հեռանկարները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                 20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 



ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Григорьев А.Д. Электродинамика и техника СВЧ. М.: ВШ 1990 
2. Пименов Ю. В., Вольман В. И., Муравцев А. Д. Техническая 

электрадинамика. М.: 2000 
3. Сазонов Д. М., Гридин А. Н., Мишустин Б. А. Устройства СВЧ. 

М.: ВШ 1981 
Լրացուցիչ- 
 К.И. Алмазов-Долженко, А.Н. Королѐв Техническая электродинамика 
и устройства СВЧ 2006 г.Научный мир, Москва 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-128- Հոգեբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

 2կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

2-րդ  Տարի, 1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է. 
1. Ուսանողներին զինել հոգեբանության  մասին 

գիտելիքներով:  
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները: 
3. Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր 

հոգեբանության  օրինաչափությունների մասին: 
4. Ընդհանուր հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 
գործունեության մեջ: 

5. Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների 
շարքի առարկաների (սոցիալական հոգեբանություն, 
սոցիոլոգիա, սպորտային հոգեբանություն և այլն) հետագա 
առավել գիտական և լուրջ ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 հոգեբանության սահմանումը,  
 հոգեբանության առարկան,  
 հոգեբանության հիմնական մեթոդները,  
 հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,  
 գործունեության կառուցվածքը: 
 իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, 

ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, 
երևակայություն: 

 մարդու հույզերն ու զգացմունքները,  
 ըստ խառնվածքի դասակարգումը, յուրաքանչյուր տիպի 

առանձնահատկությունները: 



Հմտություն 
 Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության առարկային, 

մեթոդներին և խնդիրներին: 
 Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի մասին 

գիտելիքներին: 
 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական գործընթացների 

վերաբերյալ: 
 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային գործընթացների 

վերաբերյալ: 
Կարողունակություն 

 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  հետազոտության 

մեթոդները,որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1  Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, մեթոդները: 
Թեմա 2  Հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, ներկա վիճակը, 
ճյուղերը, կառուցվածքը: 
Թեմա 3  Հոգեկանի ծագումն ու զարգացումը:  
Թեմա 4 Անձնավորություն :  
Թեմա 5 Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: 
Թեմա 6 Գործունեության հոգեբանական բնութագիրը: 
Թեմա 7 Ուշադրություն:  
Թեմա 8 Հաղորդակցում և լեզու: 
Թեմա 9 Զգայություն: 
Թեմա 10 Ըմբռնում:  
Թեմա 11 Հիշողություն:  
Թեմա 12 Մտածողություն:  
Թեմա13 Երևակայություն: 
Թեմա 14 Հույզեր և զգացմունքներ  
Թեմա15 Խառնվածք,բնավորություն: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
  ընթացիկ ստուգումների հաշվառում: 

Գնահատման չափանիշները` 
 երկու ընթացիկ ստուգումների` թեստային առաջադրանքների 

հաշվառում, 
 երկու ինքնուրույն աշխատանքների հաշվառում /ռեֆերատ, 

մշակում, զեկույց/, 
 հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 
 գործնական աշխատանքների հաշվառում: 

Գրականություն 

Պարտադիր   
1. Նալչաջյան Ա.Ա. Հոգեբանության հիմունքներ, Ե.1997  
2. Ավանեսյան Հ., Հովհաննիսյան Հ., հովհաննիսյան Ս., Ասրիյան 

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

3. Психология. Учебное пособие под. Ред. Е. И. Рогова. М., 2005 3. 
Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2007 

4. СтоляренкоЛ. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 2005 
5. Блейхер, Вадим Моисеевич, and Инна Вадимовна Крук. 

"Толковый словарь психиатрических терминов 
Լրացուցիչ 

1. КАЗАКОВ Ю.Н, ЗОЛОТАРЁВА Г.К "ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ РАЗДЕЛ 
“ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ” Конспект лекций." 

2. Немов, Р. С. "Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. 



заведений: в 3 кн." М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС (2003). 
3. http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm 
 http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthou

ght.htm 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-132 –Մանկավարժություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 դասախոսություն 16 
Սեմինար 8 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական տեսական գիտելիքները 
արդյունավետ կիրառելու կարողություններով և հմտություններով, 
ընդարձակել նրանց մանկավարժական աշխարհայացքը զարգացնել 
մանկավարժական վերլուծական, համադրական և 
ստեղծագործական կարողությունները: Ձևավորել մանկավարժական  
տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 մանկավարժության առարկան, հիմնական 
հասկացությունները, կարևորագույն խնդիրները,  

 մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ,  
 մանկավարժական գիտաճյուղերի բնութագիրը,  
 մանկավարժության գիտահետազոտական մեթոդները,  
 անձնավորության զարգացման և ձևավորման գործոնները,    
 անձնավորության զարգացման տարիքային փուլերը,  
 կրթության բովանդակության ընդհանուր բնութագիրը,  
 ուսուցման գործընթացի էությունը,  
 ուսուցման սկզբունքները,  
 ուսուցման մեթոդները և միջոցները,  
 ուսուցման կազմակերպման ձևերի էվոլյուցիոն զարգացումը,  
 դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձև,  

 ուսուցման կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
 ուսուցման գործընթացի կազմակերպման դիդակտիկական 

նոր համակարգերը,  
 ուսուցման գործընթացի  ախտորոշումն ու վերահսկումը,  
 ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու տեխնոլոգիաների 

կիրառումը դպրոցում,  
 ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաներ և 

մասնագիտական կոմպետենտություն,  

 դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,  
 դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

առանձնահատկությունները,  

 դաստիարակության օրինաչափությունները, սկզբունքները,  
 դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման ձևերը,  

http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm


 դաստիարկության բաղադրամասերը:  
Հմտություն 

 մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 
բնութագրմանը,  

 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն  
 ուսուցման  և  դաստիարակության  մեթոդների  ու 

 տեխնոլոգիաների իմաստավորմանը,  
 ուսուցման և դաստիարակության սկզբունքների 

իմասատավորմանը,  
 տնօրենի,  փոխտնօրենների,  ուսուցիչ-դաստիարակի 

 կոմպետենցիաների գաղափարագրմանը  
 մանկավարժական վարպետությանը:  
  

Կարողունակություն 
 արդյունավետ օգվտել մանկավարժության 

գիտահետազոտական մեթոդներից,  
 իմաստավորել անձի զարգացման գործոնները,  
 իմաստավորել անձի զարգացման տարիքային շրջափուլերը,  
 իմաստավորել ուսուցման և դաստիարակության 

կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
 բնութագրել ուսուցողական և միավորային մատյանները,  
 ներկայացնել արդի գնահատման համակարգը,  
 ներկայացնել ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները,  
 կարևորել ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաները,  
 տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության 

ձեռքբերման պահանջները  
 արագ կողմնորոշվել տարաբնույթ դաստիարակչական 

իրավիճակներում,  
 տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,  
 տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին,  
 տիրապետի դպրոցի կառավարման հիմունքներին:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Մանկավարժությունը ծագումը, օբյեկտը, առարկան, 

հիմնական հասկացություններըֈ Դաստիարակության նպատակի 
հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջֈ 

Թեմա 2․ Անձնավորության զարգացման գործոնները, տարիքային 

փուլերըֈ Անձնավորության ձևավորման խնդիրը 
մանկավարժության մեջֈ 

Թեմա 3․ Դիդակտիկայի էությունը, հիմնական հասկացությունների 

բնութագիրըֈ Ուսուցման գործընթացի էությունը, 
օրինաչափությունները, սկզբունքներըֈ Ուսուցման մեթոդները, 
կազմակերպման ձևերըֈ 

Թեմա 4․ Դաստիարակության գործընթացի էությունը, իմաստները, 

օրինաչափությունները, առանձնահատկություններըֈ 
Դաստիարակության սկզբունքներըֈ Դաստիարակության 
մեթոդները, դրանց դասակարգումը, դաստիարակության 
կազմակերպման ձևերըֈ 

Թեմա 5․ Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումըֈ 
Թեմա 6․ Դպրոցականների աշխարհայացքի ձևավորումըֈ 
Թեմա 7․ Դաստիարակության բաղադրամասերըֈ 
Թեմա 8․ Դպրոցի կառավարման հիմունքներըֈ 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Բանավոր, գրավոր հարցում, թեստ 
Ներկայություն, գիտականություն, ինքնուրույնություն, 
ակտիվություն, խոսքի հստակությունֈ 



Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Յու. Ամիրջանյան, Ա. Ա. Սահակյան, Մանկավարժություն, 
Ե.2004  
2. Ն. Ե. Կովալյով, Բ. Ֆ. Ռայսկի, Ն.Ա.Սորոկին, 
Մանկավարժության ներածություն  
3. Գ. Ե. Ղույումչյան, Մանկավարժություն, 1,2 գիրք, Ե 2005  
4. Յու. Կ. Բաբանսկի, Մանկավարժություն, հատոր 1-2, Ե. 1986  
5. Վ. Ա. Կրուտեցկի, Մանկավարժական հոգեբանության 
հիմունքներ, Ե.1976  
6. Ս. Պ. Մանուկյան, Մանկավարժական ընդհանուր հիմունքներ, 
Ե.1999  
7. Լեոնտև, Հոգեկանի զարգացման պրոբլեմները, Ե. 1968  
8. И. П. Подласый, Педагогика, М. 2003  
9. Б. П. Есупова, Основы дидактики, 1967  
10. .А. С. Макаренко, Педагогическая поема, М. 1979 
Լրացուցիչ- 
1․ Յան Ամոս Կոմենսկի «Մեծ դիդակտիկա», Երևան, 1962թ.  
2. Ա. Մակարենկո «Մանկավարժական ընտիր երկեր», Երևան, 
1950թ.  
3. Ա. Դիստերվեգ «Մանկավարժական ընտիր երկեր», Երևան, 
1963թ.  
4. Ժ.Ժ. Ռուսսո «Էմիլ կամ դաստիարակության մասին», 2 հատոր, 
Երևան, 1960թ.,  1962թ.  
5. 10Կ. Դ. Ուշինսկի «Մանկավարժական ընտիր երկեր», 2 
հատոր, Երևան, 1958թ., 1959թ.  
6. Խ.  Աբովյան  «Պատմություն  Տիգրանի  կամ 
 բարոյական  խրատներ  հայ մանուկներին»:  
7. Կրթության մասին ՀՀ օրենք, 2003  
8. Մանուկ Մկրտչյան ՀՀ կրթակարգը և պետական 
չափորոշիչները, 2004  
9. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н., 
Педагогика, М., 2004 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-086- Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 8 
Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 28 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ՖԴՄ-ի դասավանդման նպատակն է կարողանալ ուսանողներին 
զինել ֆիզիկայի դասավանդման արդյունավետ ձևերին և մեթոդներին 
տիրապետելու կարողություններով, նրանց նախապատրաստել 
մանկավարժական աշխատանքի, որի ընթացքում պետք է 
կարողանալ ֆիզիկա առարկայի տրամաբանությանը 
համապատասխան աշակերտներին մոտ ձևավորել ֆիզիկական 
մտածողության տարրեր: Կարևորելով ուսուցման գործնական 



ուղղվածությունը նպատակ է դրվում տեսական նյութի շարադրանքը 
ծառայեցնել գործնական ուղղվածության խնդիրներ լուծելուն: Մյուս 
կողմից ֆիզիկական մտածողության և ֆիզիկական աշխարհայացքի 
ձևավորման նպատակով առանձնահատուկ տեղ է տրվում ֆիզիկայի 
մեթոդոլոգիական սկզբունքներին:   

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ֆիզիկայի դասավանդմանը ներկայացվող 

մեթոդամանկավարժական պահանջները, 
 դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացի ծրագրային պահանջները և 

առանձին թեմաների դասավանդման հետ կապված մեթոդական 
հարցերը, 

 ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդոլոգիական և գործնական 
ուղղվածությունը բարձրացնող մոտեցումները, 

 ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների ֆիզիկական և 
մաթեմատիկական մոդելավորումը և նրանց կիրառելիության 
սահմանները: 

Հմտություն 
 ֆիզիկայի դասավանդման արդյունավետ ձևերին ու մեթոդներին, 
 ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների ֆիզիկական և 

մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 կիրառել ֆիզիկայի դասավանդմանը ներկայացվող 

մեթոդամանկավարժական պահանջները, 
 յուրացնել դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացի ծրագրային 

պահանջները և առանձին թեմաների դասավանդման հետ 
կապված մեթոդական հարցերը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. ՖԴՄ-ի ընդհանուր հարցեր:  
Թեմա 2. Կինեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա:  
Թեմա 3. Դինամիկայի դասավանդման մեթոդիկա:  
Թեմա 4. Մոլեկուլային կինետիկ տեսություն և ջերմադինամիկա: 
Թեմա 5. Էլեկտրաստատիկայի և հաստատուն հոսանքի օրենքների 
դասավանդման մեթոդիկա:  
Թեմա 6. Էլեկտրամագնիսական երևույթների դասավանդման 
մեթոդիկա:  
Թեմա 7. Օպտիկայի դասավանդման մեթոդիկա:  
Թեմա 8. Քվանտային ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա:  
Թեմա 9. Ատոմի միջուկի դասավանդման մեթոդիկա: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 



հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1.  Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյւան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. 
Մայիլյան  - "Ֆիզիկա-10" ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի  
դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 
համար, Երևան "Էդիտ Պրինտ", 2010.-272 էջ: 
2. Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյւան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. 
Մայիլյան  - "Ֆիզիկա-11" ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի  
դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 
համար, Երևան "Էդիտ Պրինտ", 2010.-368 էջ: 

Լրացուցիչ- 
1. Кондратьев А.С., Прияткин Н.А. Современные технологии 
обучения физике: Учебное пособие-СПб.: Изд-во С.-петерб. ун-та, 
2006.-342 с. 
2. Кондратьев А.С., Филиппов М.Э. Физические задачи и 
математическое моделирования реальных процессов: учебно-
методическое пособие для учителя. СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. 



Герцена, 2001, 111 с. 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-104- Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա   

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 24 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 20 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 
մասնագիտական պատկերացում կիսահաղորդիչների 
էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների, գոտիական տեսության, 
հաղորդականության էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, 
անհավասարակշիռ հոսանքակիրների գեներացիայի և 
ռեկոմբինացիայի, ինչպես նաև կիսահաղորդչի մակերևույթի և 
մակերևութային շերտում ընթացող պրոցեսների մասին: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 կիսահաղորդիչների տեսակների, հիմնական 

էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների,  
 էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, դիֆուզիայի, 

դրեյֆի և դրանց հետ առնչվող խնդիրները, 
 պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքը, անհավասարակշիռ 

լիցքակիրների գեներացիայի ու ռեկոմբինացիայի ֆիզիկական 
մեխանիզմները,  

 դիֆուզիայի և դրեյֆի առանձնահատկությունները: 
Հմտություն 
 անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիայի ու 

ռեկոմբինացիայի ֆիզիկական մեխանիզմներին,  
 դիֆուզիայի և դրեյֆի առանձնահատկություններին: 
Կարողունակություն 
 կատարել կիսահաղորդչի ծավալում և մակերևույթի վրա 

ընթացող տարբեր պրոցեսների վերլուծություն:  
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Պինդ մարմինների դասակարգումը և բյուրեղների 
կառուցվածքը:  
Թեմա 2. Կապի տեսակներն ու արատները բյուրեղներում:  
Թեմա 3. Բյուրեղային ցանցի ատոմների ջերմային տատանումները: 
Թեմա 4. Պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմունքները:  
Թեմա 5. Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը 
կիսահաղորդիչներում:  
Թեմա 6. Բոլցմանի կինետիկ հավասարումը:  
Թեմա 7. Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականությունը:  
Թեմա 8. Գալվանամագնիսական երևույթներ:  
Թեմա 9. Ջերմաէլեկտրական երևույթներ:  
Թեմա 10. Անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիան և 



ռեկոմբինացիան կիսահաղորդիչներում:  
Թեմա 11. Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկությունները:  
Թեմա 12. Կոնտակտային երևույթները կիսահաղորդիչներում:  
Թեմա 13. Դիոդներ:  
Թեմա 14. Տրանզիստորներ: 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 



 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Пасынков В.В,  .Чиркин Л.К- Полупроводникобые  приборы,   

учебник  для  вузов, М., изд.”Наука” 1987  
2. Գասպարյան Ֆ. Վ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 

պինդմարմնային  էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,  ուսումնական 
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 

3. И.П.ЖЕРЕБЦОВ–Основы Электроники Л. ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 
1989  

Լրացուցիչ- 
1. С. Зи Физика полупроводниковых приборов 2     М. ”Мир”  1984 
2. Клышко Д.Н. Физические основы квантовой электроники. – М.: 

Наука. 1986 
3. Ярив А. Квантовая электроника. М.: 1980 
4. Карлов Н. В. Лекции по квантовой электронике. М.: 1983 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-112- Օպտոէլեկտրոնային և քվանտային սարքեր 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 24 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 20 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողների 
պատրաստվածությունը քվանտային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական 
հիմունքների բնագավառում և այդ հիմքի վրա զարգացող 
օպտիկական տիրույթի սրքերի աշխատանքի սկզբունքների 
բնագավառում: Դասընթացի հիմանակն նպատակը հանդիսանում է 
ուսումնասիրել օպտիկական կապի համակարգերում կիրառվող 
կարևորագույն սարքերի հիմնական բնութագրերը պարամետրերը և 
առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 օպտոէլեկտրոնիկայում կիրառվող սարքավորումների 

աշխատանքներին ֆիզիկական հիմունքներին, 
օպտոէլեկտրոնիկայում կիրառվող լույսի մոդուլյացիայի համար 
կիրառվող սարքերի ֆիզիկական հիմունքները: 

Հմտություն 
 օպտոէլեկտրոնային և քվանտային սարքերի հետ աշխատանքի 

սկզբունքներին, մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 աշխատել օպտոէլեկտրոնային և քվանտային սարքերի հետ, 

կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում, կատարել 



չափումներ և գնահատումներ: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն օպտոէլեկտրոնային և լազերային 
տեխնիկայի զարգացման էտապները:  
Թեմա 2. Օպտոէլեկտրոնային սարքերի դասակարգումը: Քվանտային 
սարքեր: Լազերային ճառագայթման հատկութունները:  
Թեմա 3. Լազերների տեսակները, Ռեզոնատորներ: Ռեզոնատորի  
մեթոդը: Լազերի աշխատանքի սկզբունքը: Սպեկտրալ գծերի  
լայնացման մեխանիզմները: Լազերների աշխատանքի ռեժիմները: 
Թեմա 4. Օպտոէլոկտրոնային նյութերում լույսի 
մդուլացիայիմեթոդները: Օպտիկապես կառավարելի մոդուլատորներ: 
Թեմա 5. Ակուստոէլոկտրոնային և էլեկտրոօպտիկական սարքեր: 
Ակուստոէլեկտրոնային փոխազդության ֆիզիկական հիմունքները: 
Թեմա 6. Բրեգի և Ռոման-նատի դիֆրակցիոն ռեժիմները: 
Էլեկտրոօպտիկական մոդուլացիա: Պոկկէլսի  և Կերրի էֆեկտները, 
Մախի-Չենդերի և Մաքելսոնի Ինտերֆերոմետրերը:  
Թեմա 7. Օպտիկական ճառագայթման ընդունիչներ: Ներքին 
ֆոտոէֆեկտը կիսահաղորդիչներում: Ֆոտորեզիստրներ, 
ֆոտոդիոդներ և նրանց աշխատանքի սկզբունքը: Շոտկիի ֆոտոդիոդ, 
ֆոտոտրանզիստոր: Հետերոֆոտոդիոդը: ՄԴԿ- ֆոտոդիոդներ: 
Օպտոէլեկտրոնային տվիչներ: Թելա-օպտիկական տվիչներ 
(սխեման, կառուցվածքը, պարամետրերը); Ինտերֆերենցիոն 
տվիչներ: Ինտեգրալային-օպտիկակական տվիչներ: Հիշողության 
սարքեր: Ինֆորմացիան և հիշողությունը: 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 



Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
Астайкин А.И. Основи оптоелектроники Уч. Пособиа Вш. Школа 2007г  
275 ст 
Լրացուցիչ- 
 Ефимов Е. Основи микроелктроники. 2008г 383 ст 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-075- Պլազմայի ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 94 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պլազմային 
նյութի առանձնահատկություններին, պլազմայում ընթացող 
երևույթների բացատրությանը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 պլազմայի հիմնական պարամետրերը, պլազմայի վիճակները 

բնության մեջ, 
 պլազմայի կիրառությունները, 
 պլազմայի նկարագրման մոդելները: 
Հմտություն 
 պլազմայի ֆիզիկայի վերաբերյալ տեսական և գործնական 



գիտելիքների: 
Կարողունակություն 
 տալ պլազմայի վիճակի բնորոշումը, 
 ձեռք բերված գիտելիքները օգտագործել  գործնական խնդիրներ 

լուծելու ժամանակ: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Պլազմայի վիճակի բնորոշումը:  
Թեմա 2. Պլազմայի հիմնական պարամետրերը:  
Թեմա 3. Պլազմայի վիճակները բնության մեջ:  
Թեմա 4. Պլազմայի ֆիզիկայի կիրառությունները:  
Թեմա 5. Քվազիչեզոքություն և լիցքերի բաժանում: Դեբայի 
էկրանացում:  
Թեմա 6. Պլազմայի տատանումներ,  լենգմյուրյան հաճախություն: 
Թեմա 7. Գազային մոտավորություն, պլազմային պարամետր:   
Թեմա 8. Պլազման որպես անկախ մասնիկների համակարգ:  
Թեմա 9. Պլազմայի կինետիկ նկարագրությունը, բաշխման 
ֆունկցիա:  
Թեմա 10. Համասեռ, իզոտրոպ, ոչ բախումային պլազմայի 
դիէլեկտրիկ թափանցելիություն:  
Թեմա 11. Բախման ինտեգրալ:  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  



 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. А. И. Ахнезер и др.  Электродинамика плазмы. – М.: Наука, 

1974-719 с. 
2. В. Л. Гинзбург. Распространение электромагнитных волн в 

плазме.- М.: Наука,1960.- 552с. 
3. В. Е. Голант, А. П. Жилинский , И. Е. Сахаров. Основы физики 

плазмы.-М.: Атомиздат, 1977-384 с. 
4. Р.Девидсон. Теория заряженной плазмы.- м. Атомиздат, 1975-

28с 

5. Б.Б.Кадомцев . Коллективные явления в плазме.- М. Наука, 
1988-303с 

Լրացուցիչ- 
1. Ф. Чен. Введение в физику плазмы.- М.: Мир, 1987-398с 
2. А.Ф. Алексадров, Л. С. Богданкевич, А. А. Рухадзе.  Основы  

электродинамики плазмы.- М.: Высшая школа, 1988-42с. 
3. С. Ишимару. Основные принципы физики  плазмы.-М.:            

Атомиздат, 1975.-287с. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-108- Վակուումային և պլազմային էլեկտրոնիկայի 
տարրեր 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 24 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 94 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը  քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել  էմիսիոն էլեկտրոնիկայի հիմունքներին, 
ինչպես նաև ցածր ջերմաստիճանային պլազմայում ու ցածր ճնշման 
գազային  պարպման ընթացքում տեղի ունեցող պրոցեսների հետ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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



Գիտելիք 
 ջերմաէլեկտրոնային, էլեկտրաստատիկ, պայթունային, 

երկրորդային առաքման երևույթները,  
 պլազմայի էմիսիոն հատկությունները, նրանց ղեկավարող 

օրինաչափություները, կիրառման սկզբունքները և 
համապատասխան սարքերի աշխատանքը: 

Հմտություն 
 էմիսիոն էլեկտրոնիկայի հիմունքներին և  համապատասխան 

սարքերի աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքներին: 
Կարողունակություն 
 հասկանալ տարբեր միջավայրերում էլեկտրոնների առաքման 

երևույթի վրա հիմնված սարքերի աշխատանքի ֆիզիկական 
սկզբունքները,  

 էլեկտրոնայի ճառագայթների ղեկավարման և տեսանելի 
ազդանշանի կամ պատկերի ձևափոխման եղանակները,  

 պլազմայի էմիսիոն հատկությունները և կիրառությունները: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Պինդ մարմինների էլեկտրական հատկություները: 
Մետաղների և կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականություն: 
Թեմա 2.Ջերմաէլեկտրոնային առաքում:  
Թեմա 3. Մետաղների ֆոտոէլեկտրոնային առաքում:  
Թեմա 4. Էլեկտրոնայի առաքման տեսակները:  
Թեմա 5. Տարրական պրոցեսները պլազմայում:  
Թեմա 6. Պլազմայի հիմնական հատկությունները:  
Թեմա 7. Պլազմայի պարամետրերի որոշման մեթոդները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 



Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
Светцов В. И. Вакуумная и плазменная электроника , 2003 
Լրացուցիչ-  
Злобина А.Ф. Вакуумная и плазменная электроника: Учебное пособие. 
Томск, 2003 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-111 - Քվանտային ռադիոֆիզիկայի փորձարարական 
մեթոդներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել  քվանտային  ռադիոֆիզիկայի  
տեսական հիմունքներին և նրանց հիման  վրա ռադիո և 
միկրոալիքային հաճախությունների սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների 
կիրառություններին նյութի կառուցվածքի, մագնիսամեխանիկական 
բնութագրերի որոշման, ֆիզիկաքիմիական  պրոցեսների ու 
փոխակերպումների հետազոտման նկատմամբ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 նյութի ատոմների և միջուկների մագնիսական հատկությունների 

ու նրանց բնութագրերի որոշման ռադիոսպեկտրոսկոպիկ 
մեթոդները, փորձարարական տեխնիկան և կիրառման 



սկզբունքները: 
Հմտություն 
 ռադիոսպեկտրոմետրերի աշխատանքի և կիրառման ֆիզիկական 

սկզբունքներին, սպեկտրների հետազոտման և վերլուծման 
մեթոդներին: 

Կարողունակություն 
 կիրառել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ փորձարարական մեթոդները 

նյութի կառուցվածքի և ներքին փոխազդեցությունների 
հետազոտման նկատմամբ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ատոմների մագնիսական մոմենտները:  
Թեմա 2. Ատոմները արտաքին ստացիոնար մագնիսական դաշտում: 
Թեմա 3. Ատոմային միջուկների մագնիսական մոմենտները:  
Թեմա 4. Փոփոխական էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությունը: 
Էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանս: Թեմա 5. 
Ռելաքսացիոն պրոցեսներ:  
Թեմա 6. Գերնուրբ փոխազդեցություներ և կառուցվածք: Գերնուրբ 
փոխազդեցության մեխանիզմները:  
Թեմա 7. ԷՊՌ մեթոդը և սպեկտրոմետրի աշխատանքի ֆիզիկական 
սկզբունքները:  
Թեմա 8. Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի պայմանները:  
Թեմա 9. Քիմիական շեղում և մոլեկուլների կառուցվածք:  
Թեմա 10. ՄՄՌ սպեկտրների  նուրբ կառուցվածքը:  
Թեմա 11. ՄՄՌ մեթոդը և սպեկտրոմետրի աշխատանքի ֆիզիկական 
սկզբունքները:  
Թեմա 12.  ԷՊՌ և ՄՄՌ մեթոդների փորձարարական 
կիրառությունները: 
 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 



20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 
Պարտադիր- 
Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М. Мир 1981 
Լրացուցիչ- 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-102 - ՄՄՌ-ի իմպուլսային մեթոդներ 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջուկային 
մագնիսական ռեզոնանսի (ՄՄՌ) իմպուլսային մեթոդների ու նրանց 
ֆիզիկական հիմունքների հետ և ձևավորել նրանց մոտ 
փորձարարական սարքավորումների հետ աշխատելու և 
հետազոտություններ, չափումներ կատարելու կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ստացիոնար և իմպուլսային միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի 

ֆիզիկական հիմունքները, ռելաքսացիայի մեխանիզմները և 
կիրառման մեթոդները: 



Հմտություն 
 ՄՄՌ-ի ֆիզիկական հիմունքների, իմպուլսային մեթոդների, 

կիրառման սկզբունքների և փորձարարական սարքավորումների 
հետ աշխատանքի մեթոդներին: 

Կարողունակություն 
 ՄՄՌ-ի իմպուլսային մեթոդները կիրառել նյութի 

ատոմամոլեկուլային կառուցվածքի և ներատոմային 
փոխազդեցությունների հետազոտությունների նկատմամբ, 
աշխատել փորձարարական սարքավորումների հետ, կատարել 
չափումներ և գնահատումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. ՄՄՌ-ի երևույթը, հիմնական հասկացությունները և 
օրինաչափությունները:  
Թեմա 2. ՄՄՌ-ի երևույթը, հիմնական հասկացությունները և 
օրինաչափությունները:  
Թեմա 3. Ազատ ինդուկցիա և սպինային արձագանք:  
Թեմա 4. Ռելաքսացիայի մեխանիզմները:  
Թեմա 5. Ռելաքսացիայի մեխանիզմները:  
Թեմա 6. Ռելաքսացիայի մեխանիզմները:  
Թեմա 7. Ռելաքսացիայի մեխանիզմները:  
Թեմա 8. ՄՄՌ  իմպուլսային սպեկտրոմետրերի սկզբունքային 
կառուցվածքը և աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները:  
Թեմա 9. ՄՄՌ  իմպուլսային սպեկտրոմետրերի սկզբունքային 
կառուցվածքը և աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 



- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. ФАРРАР Э . БЕККЕР. Импульсная и фурье-спектроскопия  ЯМР , 

М. Мир 1973 
Լրացուցիչ-  

2. Нифантьев И.Э., Ивченко П.В. Практический курс 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса,  МГУ,  2006 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-101 - Միկրոսխեմատեխնիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 18 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 32 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 
պատկերացում ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաներում 
օգտագործվող սխեմատեխնիկական մշակման սկզբունքներին, 
սխեմային կառուցվածքին:  
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ժամանակակից միկրոսխեմաների աշխատանքի 

օրինաչափությունները, միկրոսխեմաների ավտոմատացված 
նախագծման եղանակները: 

Հմտություն 



 ժամանակակից միկրոսխեմաների աշխատանքի 
օրինաչափություններին,  

 միկրոսխեմաների ավտոմատացված նախագծման եղանակներին,  
 տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի սխեմաների 

գործառման կանոններին: 
Կարողունակություն 
 գնահատել տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի 

սխեմաների գործառման կանոնները և կատարել անհրաժեշտ 
միկրոսխեմաների ընտրություն, 

 կիրառել որոշ միկրոսխեմաներ տարբեր պրակտիկ սխեմաներում: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ինֆորմացիայի մշակման անալոգային և թվային մեթոդներ: 
Թվային և անալոգային ՄԻՍ-եր:  
Թեմա 2. Թվային ինտեգրալ սխեմաներ: Բուլյան հանրահաշիվը 
որպես թվային սխեմատեխնիկայի հիմք:  
Թեմա 3. Տարրական տրամաբանական սխեմաներ:  
Թեմա 4. Միկրոպրոցեսորի կառուցման հիմնական գաղափարները: 
Թեմա 5. Անալոգ ինտեգրալ սխեմաներ: Անալոգաթվային և 
թվաանալոգային փոխակերպիչներ:  
Թեմա 6. Միկրոսխեմաների մեքենայական նախագծում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 



 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1.  Վ.Մ.Հարությունյան-Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական 

հիմունքներ, ԵՊՀ հրատ.1995 
2. Վ.Մ.Հարությունյան, Մ.Ռ.Միքայելյան-Թվային 

միկրոէլեկտրոնիկա(պրակտիկում), ԵՊՀ հրատ.1982 
3. Н.А.Аваев, Ю.Е.Наумов, В.Т.Фролкин – Основы микроэлектроники, 

Изд. Радио и связь, М. 1991 
4. Գասպարյան Ֆ. Վ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 

պինդմարմնային  էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,  ուսումնական 
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 

Լրացուցիչ- 
1.С. Зи Физика полупроводниковых приборов 2     М. ”Мир”  1984 
2.Ս. Գ. Կալաշնիկով, Վ. Լ. Բոնչ-Բրուեվիչ- "Կիսահաղորդիչների 

ֆիզիկա" "Լույս" Երևան, 1988թ.: 
3. Н. Ашкрофт, Н. Мермин – Физика твердого тела, перевод с 

англ., М., издательство “Мир” 1979, том 1, 2 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-099 - Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի 
չափագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 18 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 32 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ 
պատկերացում կիսահաղորդիչ նյութերի պարամետրերի չափման 
եղանակների ֆիզիկական հիմնավորման մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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



Գիտելիք 
 կիսահաղորդիչ նյութերի կարևորագույն պարամետրերից 

յուրաքանչյուրի չափման տարբեր եղանակները: 
Հմտություն 
 միևնույն պարամետրի չափման տարբեր մոտեցումներին՝ 

կախված չափման տարբեր եղանակներում օգտագործվող 
ֆիզիկական երևույթներից: 

Կարողունակություն 
 տալ կիսահաղորդիչ նյութերի պարամետրերի չափման 

եղանակների ֆիզիկական հիմնավորումը: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կիսահաղորդիչների տեսակարար հաղորդականության 
չափման եղանակները՝ զոնդային, բարձրհաճախային և ոչ 
կոնտակտային եղանակներ: Արգելված գոտու լայնության և 
լիցքակիրների շարժունակությունների հարաբերության որոշումը 
հաղորդականության ջերմաստիճանային կախվածությունից:  
Թեմա 2. Կիսահաղորդիչների պարամետրերի որոշումը Հոլի էֆեկտի 
չափումներից: Հոլի էֆեկտի չափման եղանակները՝ հաստատուն 
մագնիսական դաշտի և հաստատուն էլեկտրական հոսանքի 
դեպքում, հաստատուն էլեկտրական հոսանքի կամ մագնիսական 
դաշտի և դրանց զուգորդող՝փոփոխական մագնիսական դաշտի կամ 
փոփոխական էլեկտրական հոսանքի դեպքում: Արգելված գոտու 
լայնության, ազատ լիցքակիրների, ակցեպտորային և դոնորային 
խառնուրդների կոնցենտրացիաների, լիցքակիրների 
շարժունակությունների հարաբերության որոշումը Հոլի էֆեկտի 
չափումներից:  
Թեմա 3. Անհավասարակշիռ լիցքակիրների պարամետրերի չափումը: 
Դիֆուզիայի գործակցի որոշումը, դրեյֆային շարժունակության 
չափման եղանակները, դիֆուզիոն երկարության չափումը շարժվող 
լուսային զոնդի եղանակով: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 



- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Пасынков В.В,  .Чиркин Л.К- Полупроводникобые  приборы,   

учебник  для  вузов, М., изд.”Наука” 1987  
2. Գասպարյան Ֆ. Վ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 

պինդմարմնային  էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,  ուսումնական 
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 

3. С. Зи Физика полупроводниковых приборов 2     М. ”Мир”  1984 
4. Ս. Գ. Կալաշնիկով, Վ. Լ. Բոնչ-Բրուեվիչ- «Կիսահաղորդիչների 

ֆիզիկա» «Լույս» Երևան, 1988թ.: 
Լրացուցիչ- 
1. И.И.Петровский-Электронная теория полупроводников, Изд. БГУ, 

Минск,1973   
2. Н. Ашкрофт, Н. Мермин – Физика твердого тела, перевод с англ., 

М., издательство “Мир” 1979, том 1, 2 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-088- Ֆիզիկական պրոցեսների և գիտափորձի 
համակարգչային մոդելավորում և ավտոմատացում  

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 64 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 48 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 56 
Ընդամենը 120 



Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի միջոցով  ուսանողները կծանոթանան խնդիրների լուծման 
քայլերի այն հաջորդականությանը, որը կոչվում է ծրագրային 
ապահովման մշակման մեթոդիկա: Այս մեթոդիկան իրենից 
ներկայացնում է ծրագրային լուծումների ստեղծման ստրատեգիա՝ 
LABVIEW –ի օգնությամբ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մասին 

գիտելիքներ, 
 պրակտիկ գիտելիքներ ին  ֆորմացիայի տրման, փոխանցման, 

պահպանման հատկությունների վերաբերյալ: 
Հմտություն 
 ընդհանուր տեսական ու պրակտիկ գիտելիքների՝ խնդիրների 

լուծման քայլերի այն հաջորդականության մասին, որը կոչվում է 
ծրագրային ապահովման մշակման մեթոդիկա:  

Կարողունակություն 
 պարզաբանել ֆիզիկայի որոշ երևույթների 

օրինաչափությունները  մոդելավորել տարբեր ֆիզիկական 
պրոցեսներ, երևույթներ LABVIEW–ի օգնությամբ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման 
համակարգեր: Թվերի տեղափոխում մի համակարգից մյուսը:  
Թեմա 2. Անձնական համակարգչի կազմակերպում:  
Թեմա 3. LabVIEW վիրտուալ լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային 
կոմպլեքս: Ծանոթացում LabVIEW-ի ծրագրավորման միջավայրի հետ:  
Թեմա 4. Անալոգային և թվային ազդանշաններ:  
Թեմա 5. Անալոգաթվային և թվա-անալոգային փոխարկիչներ: Թեմա 
6. Չափումները LabVIEW-ի աշխա-տանքային միջավայրում: USB 6008 
բազմաքարտեր: Աշխատանքը քարտերի հետ՝ LabVIEW-ի 
ռեսուրսների կիրառմամբ: USB 6008-ի միջոցով վոլտ-ամպերային 
բնութագրերի չափումը: 
 Թեմա 7. Չափողական տվիչներ (սենսորներ): Թերմիստրի և USB 
6008-ի միջոցով ջերմաստիճանի չափման ծրագիրը:  
Թեմա 8. Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները 
գիտական հետազոտություններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի 
ավտոմատացման օրինակ: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 



- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Маликов Р.Ф. Практикум по компетернему моделированию 

физических яавлений и обектов: Учеб. Пособ.Уфа. Баш ГПУ, 2005-
251с. 

2. Моделирожание физических яажлений. Новосибирск 1986 56ст 
3. Т.Е. Шуп. Приклодние численние методи в физике и технике. 

М.1990. 
Լրացուցիչ- 
1. Р.Ларсен. Инженерние расчети в Excel-М: Изд-во<<Вильямс>> 

2004-544ст 
2. Бордожский Г.А. Физизческие основи математического 

моделирования. М.,”Академия” 2005- 321. ст. 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-106- Ռադիոէլեկտրոնիկայի պրակտիկում 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

4  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 4-րդ  տարի,2-րդ կիսամյակ 



կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 64 Դասախոսություն 16 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 48 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 56 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ռադիոէլեկտրոնիկայի պրակտիկում դասընթացի յուրացման 
նպատակ հանդիսանում է տեսական գիտելիքների ձեռք բերումը 
ռադիոչափիչ սարքերի հետ աշխատելու ունակության ձեռք բերում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ազդանշանների սպեկտրների տեսության հիմնական դրույթները, 

գաղափար կազմի ակտիվ և պասիվ զտիչների մասին, 
 ուժեղացուցիչ և գեներացող սարքավորումները, սխալների 

տեսությունը, 
 փորձերի վերամշակման անալոգային և թվային ռադիոչափիչ 

սարքերի աշխատանքի սկզբունքը: 
Հմտություն 
 ժամանակակից ռադիոտեխնիկական սարքավորումների և չափիչ 

սարքերի հետ աշխատելուն, 
 փորձերի սխալների հաշվման և մինիմիզացման մեթոդներին: 
Կարողունակություն 
 կողմնորոշվել ռադիոսխեմատիկական սարքավորումների 

կառուցման և վերլուծման հարցերում, 
 օգտվել ժամանակակից սարքավորումներից: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ազդանշաններ: Կոտելնիկովի թեորեման:Լաբորատոր 
աշխատանք «Ազդանշանների ստացման գեներատորներ»:  
Թեմա 2. Ազդանշաններ: Լաբորատոր աշխատանք «Ազդանշանների 
ամպլիտուդային սպեկտրները»:  
Թեմա 3. Բաշխված և կենտրոնացված պարամետրերով գծային 
շղթաներ: Լաբորատոր աշխատանք «Ակտիվ և պասիվ զտիչներ»: 
Թեմա 4. Գծային շղթաներ:Լաբորատոր աշխատանք «Էլեկտրական 
զտիչներ»:  
Թեմա 5. Ուժեղացուցիչներ: Լաբորատոր աշխատանք «Հետադարձ 
կապը ուժեղացուցիչներում»:  
Թեմա 6. Տատանողական երևույթները ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերում: Լաբորատոր աշխատանք «Ազատ և հարկադրական 
տատանումներ»:  
Թեմա 7. Գեներատորներ: Լաբորատոր աշխատանք «Ֆունկցիոնալ 
գեներատորի աշխատանքի սկզբունքը»:  
Թեմա 8. Տատանումների ամպլիտուդային մոդուլացիայի միջոցները 
և մեթոդները: Լաբորատոր աշխատանք «Էլեկտրոօպտիկական 
մոդուլատորի աշխատանքը»:  
Թեմա 9. Էլեկտրոմագնիսական ալիքների տարածումը: Լաբորատոր 
աշխատանք «Ալեհավաք»: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին               20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք               20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                20 միավոր 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Бойко Б.П. Основи радиоэлектроники. Часть. 2 Теоритические 

основи анализа радиоуеле. Уч. Пособ 2006г.-108ст. 
Լրացուցիչ-  

2. Харкевич А.А. Основи радиотехники. 2007г.-512ст 

 
Դասընթացի թվանիշը, ՔԿ/բ-098 Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը 



անվանումը միջավայրում 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 46 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ընդլայնել և խորացնել 
պատկերացումը էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման  
օրինաչափությունների մասին տարբեր միջավարերում: 
Էլեկտրամագնիսական ալիքների օրինակով դիտարկել ֆիզիկական 
տարաբնույթ ալիքների տարածման բնութագրական 
առանձնահատկությունները համասեռ, ոչ համասեռ և անիզոտրոպ 
միջավայրերում, համասեռ իզոտրոպ պլազմայում և մագնիսաակտիվ 
սառը պլազմայում տարբեր պայմաններում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման  տեսության 

մաթեմատիկական ապարատը,  
 ալիքների տարածման օրինաչափություններ տարբեր 

միջավայրերում,  
 ալիքային պրոցեսների ու երևույթների ֆիզիկական բնույթը և 

առանձնահատկություննեը: 
Հմտություն 
 ալիքային պրոցեսների տեսության մաթեմատիկական 

ապարատին և կիրառման մեթոդներին էլեկտրամագնիսական 
ալիքների տարածման հիմնական օրինաչափությունների 
նկատմամբ տարբեր միջավայրերում, 

 ալիքների ճառագայթման և տարածման տիպային խնդիրների 
լուծման մեթոդներին,  

 ալիքային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման 
մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին: 

Կարողունակություն 
 հասկանալ  էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման  

ֆիզիկական բնույթը,  
 կիրառել մաթեմատիկական մեթոդները լուծել խնդիրներ 

ալիքների տարածման հետ կապված  երևույթների վերաբերյալ,  
 փորձնականորեն հետազոտել էլեկտրամագնիսական ալիքների 

ճառագայթման ու տարածման երևույթները տարբեր 
միջավայրերում ու պայմաններում: 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գծային միջավայրերում էլեկտրամագնիսական ալիքների 
տարածման խնդիրների լուծման մեթոդները:  
Թեմա 2. Գծային միջավայրերում էլեկտրամագնիսական ալիքների 
տարածման խնդիրների լուծման մեթոդները:  
Թեմա 3. Էլեկտրամագնիսական դաշտը հոծ միջավայրերում:  
Թեմա 4. Էլեկտրամագնիսական ալիքները անիզոտրոպ 



միջավայրերում:  
Թեմա 5. Էլեկտրամագնիսական ալիքները համասեռ իզոտրոպ 
պլազմայում:  
Թեմա 6. Էլեկտրամագնիսական ալիքները մագնիսաակտիվ սառը 
պլազմայում:  
Թեմա 7. Էլեկտրամագնիսական ալիքները անհամասեռ 
միջավայրերում:  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 



կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ланадау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М. 

Наука 1982 
2.Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн. М. 

Наука 1990 
3.Гершман Б. Н., Ерухимов Л. М., Яшин Ю. Я. Воловые явления в 

ионосфере и космической плазме. М. Наука  
Լրացուցիչ-  
 В. В. Никольский, Т. И. Никольская. Электродинамика и 
распространение радиоволн. М.: Наука, 1989. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-094 – ԳԲՀ  էլեկտրադինամիկ սարքեր 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 46 
Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը  ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ոսումնասիրել ԳԲՀ էլեկտրադինամիկ 
համակարգերի գործողության սկզբունքների հիմքում ընկած 
հիմնական ֆիզիկական երևույթները և օրինաչափությունները, 
ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում և կարողություն ԳԲՀ 
տիրույթի կիրառման վերաբերյալ ժամանակակից 
հեռահաղորդակցության, կապի, ռադիոէլեկտրոնիկայի, 
ռադիոլոկացիայի և գիտության ու տեխնիկայի այլ 
բնագավառներում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ԳԲՀ սարքերի, էլեկտրադինամիկ համակարգերի կառուցվածքները, 

աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները, երևույթները, 
պրոցեսները և այն նկարագրող օրինաչափությունները: 

Հմտություն 
 ֆիզիկատեխնիկական մեծությունների չափման, մշակման և 

գնահատման փորձնական ու գործնական մեթոդները,  
 ԳԲՀ հիմնական ֆիզիկական սարքավորումների և չափիչ սարքերի 

հետ աշխատանքի մեթոդները: 
Կարողունակություն 
 կիրառել էլեկտրադինամիկայի օրենքները ռադիոէլեկտրոնային 

ԳԲՀ սարքավորումներ և նրանց հանգույցների 
էլեկտրամագնիսական համատեղելիության խնդիրների լուծման, 
պարամետրերի գնահատման աշխատանքի ֆիզիկական 



սկզբունքների պարզաբանման նկատմամբ,  
 հաշվարկել դաշտերը և որոշել սարքավորումների տարրերի և 

հանգույցների ինտեգրալ պարամետրերը: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  ԳԲՀ տիրույթի առանձնահատկությունները:  
Թեմա 2 . ԳԲՀ ռեզոնատորներ:  
Թեմա 3.  ԳԲՀ ռեզոնատորներ:  
Թեմա 4.  ԳԲՀ  բազմաբևեռներ:  
Թեմա 5.  ԳԲՀ  բազմաբևեռներ:  
Թեմա 6.  ԳԲՀ  փուլափոխարկիչներ:  
Թեմա 7. ԳԲՀ  փուլափոխարկիչներ:  
Թեմա 8.  ԳԲՀ  ատենյուատորներ:  
Թեմա 9. ԳԲՀ զտիչներ:  
Թեմա 10. ԳԲՀ զտիչներ:  
Թեմա 11. ԳԲՀ ֆերրիտային սարքեր:  
Թեմա 12  ԳԲՀ ֆերրիտային սարքեր: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք              20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 - բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 



5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Козырев Е. В. Электронные приборы СВЧ: Учебное пособие / 

Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. 

Լրացուցիչ- 
2. М.М. Карлинер. Электродинамика СВЧ. Курс лекций. 1999 год 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ 115-Կիրառական խնդիրների լուծումը համակարգչով 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Լսարանային  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 
Ինքնուրույն 28 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է  ուսանողներին  ծանոթացնել 
համակարգչով կիրառական խնդիրների լուծման 
հնարավորությունների և հմտությունների հետ:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

 ծրագրավորման համապատասխան միջավայրի և խնդիրների 
լուծման քայլերի հաջորդականության մասինֈ 

Հմտություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի  

 կիրառական խնդիրների լուծման հմտություններին:  
Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա  

 ձեռք բերած  համակարգված գիտելիքները կիրառել 
կիրառական խնդիրներ լուծելիս: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Կոմբինատոր   հաշվարկներ  
Թեմա 2. Երկուական   հավաքածուի   մեջ  1-երի  քանակի հաշվում 
Թեմա 3. Ներկայացման  խնդիրը: Տարբերությունները պահպանող   



կոդեր  
Թեմա 4. Տեխնոլոգիական թափոններով ձևման խնդրի մոդել և 
թափոնների քանակի գնահատում  
Թեմա 5. Բազմապրոցեսորանոց համակարգերում դասացուցակների 
կառուցման խնդիրների մոդելներ 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք:  
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ հաշվառման 
կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
Г. Шилдт – “C# 4.0 полное руководство”, М, Вильямс, 2011 

Լրացուցիչ- 
Б. Ватсон – “C# 4.0 на примерах”, БХВ-Петербург, 2011 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-118 - Համակարգչային էքսպերիմենտները ֆիզիկայում 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 28 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Համակարգչային էքսպերիմենտները ֆիզիկայում դասընթացի 
յուրացման նպատակններն են համդիսանում ուսանողների մոտ 
հետաքրքրություն առաջացնել մաթեմատիկական մոդելավորման 
մեթոդների և համակարգչային ինֆորմացիոն տեխնալոգիաների 
նկատմամաբ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ֆիզիկական փորձերի կատարման ժամանակակից տեխնիկան, 
 ֆիզիկական փորձերի համակարգչային ներկայացման 

հնարավորությունները: 
Հմտություն 
 ֆիզիկական փորձերի կատարման ժամանակակից տեխնիկայի 

շահագործման մեթոդներին, եղանակներին: 
Կարողունակություն 
 ինտերնետից որոնել և գտնել ֆիզիկական փորձերի 

նկարագրություններ, 
 իրականացնել համակարգչային փորձեր,  
 կատարել չափումներ մեծությունների տարբեր արժեքների 

համար: 
Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Անկյան տակ նետված մարմնի շարժման ուսումնասիրումը:  
Թեմա 2.  Շարժման քանակի պահպանման օրենքի հետազոտումը: 
Թեմա 3.  Զսպանակային ճոճանակի տատանողական շարժումը: 
Թեմա 4.  Ստիպողական մեխանիկական տատանումներ:  
Թեմա 5.  Մոլորակների շարժման օրենքների հետազոտումը:  
Թեմա 6. Մոլեկուլների շարժման օրենքների ուսումնասիրում: 



Բրոունյան շարժում:  
Թեմա 7.  Իդեալական գազի օրենքների ցուցադրում:  
Թեմա 8.  Գազի մոլեկուլների ազատ վազքի երկարության որոշումը: 
Թեմա 9. Գազ-հեղուկ ֆազային անցում:  
Թեմա 10.  Օհմի օրենքի ստուգումը:  
Թեմա 11. Դիմադրության որոշումը Ուիտստոնի կամրջակով:  
Թեմա 12. Լույսի ալիքի երկարության որոշումը դիֆրակցիոն ցանցով: 
Թեմա 13. Լույսի ինտերֆերենցիայի ուսումնասիրումը:  
Թեմա 14.  Լույսի դիսպերսիայի դիտումը: Ատոմական սպեկտրների 
ուսումնասիրումը:  
Թեմա 15.  Ֆոտոէֆեկտի ուսումնասիրումը:  
Թեմա 16. Մասնիկի տեսակարար լիցքի որոշումը:  
Թեմա 17. Վիլսոնի խցիկում մասնիկների գրանցումը:  
Թեմա 18. Նյութում գամմա-ճառագայթման կլանման ցուցադրում: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 



կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компютерное 

моделирование. Уч. Пособие 2003г 261ст 
2. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. Уч. 

Пособие 2004г 180 ст 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Ֆ/բ-009 - Դիէլեկտրական սարքերի ֆիզիկա 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 26 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 34 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել դիէլեկտրիկների 
հատկությունները, էլեկտրական հոսանքի հետ կապված երևույթները 
դիէլեկտրիկներում և նրանց կիրառությունները դիէլեկտրական 
սարքերում:    

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 դիէլեկտրիկներում ընթացող ֆիզիկական երևույթներ՝ բևեռացում, 

էլեկտրահաղորդականություն, դիէլեկտրական կորուստներ, 
էլեկտրական ամրություն և փուլային անցումներ,  

 դիէլեկտրիկների էլեկտաֆիզիկական հատկությունների 
հետազոտման և կիրառման ժամանակակից մեթոդներ: 

Հմտություն 
 դիէլեկտրական սարքերի աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները 

և մեթոդները: 
Կարողունակություն 
 հասկանալ դիէլեկտրիկների, հատկապես սեգնետոէլեկտրիկների, 

պիրո- և պիեզոէլեկտրիկների էլեկտրական հատկությունների 
կիրառությունները ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Դիէլեկտրիկների էլեկտրահաղորդականությունը:  
Թեմա 2.  Բևեռացում և դիէլեկտրական կորուստներ:  
Թեմա 3. Սեգնետոէլեկտրիկներ, էլեկտրետներ և նրանց 



կիրառությունները:  
Թեմա 4. Փուլային անցումները դիէլեկտրիկներում:  
Թեմա 5. Պիեզոէլեկտրիկներ և նրանց կիրառությունը 
էլեկտրոնիկայում:  
Թեմա 6. Պիեզոէլեկտրիկներ և նրանց կիրառությունը 
էլեկտրոնիկայում:  
Թեմա 7. Բևեռային դիէլեկտրիկներ և նրանց կիրառությունները: 
Թեմա 8. Բևեռային դիէլեկտրիկներ և նրանց կիրառությունները: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք             20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                20 միավոր 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 



6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов 
2. Сесслер Г. Электреты М.: Мир, 1983 

Լրացուցիչ- 
1. Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им 

материалы М.: Мир, 1981. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-096 - ԳԲՀ կիսահաղորդչային սարքեր 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

2  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 26 Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք 16 
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 34 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի դասավանդման նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին  
փոփոխական հոսանքի գերբարձր հաճախությունների տիրույթում 
աշխատող կիսահաղորդչային սարքերի և համակարգերի ֆիզիկական 
հատկություններին և աշխատանքի սկզբունքներին: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 ԳԲՀ տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային սարքերում 

ընթացող ֆիզիկական երևույթները, 
 ԳԲՀ տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային   սարքերում 

ընթացող երևույթները, նկարագրող օրինաչափությունները և 
սարքերի աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները: 

Հմտություն 
 ԳԲՀ տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային սարքերի և 

սարքավորումների տեսակներին և նրանց աշխատանքի 
սկզբունքներին: 

Կարողունակություն 
 շահագործել ԳԲՀ տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային 

սարքերը և սարքավորումները,  
 կատարել չափումներ, վերլուծություններ և գնահատումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. ԳԲՀ կիսահաղորդչային սարքեր:  
Թեմա 2. ԳԲՀ կիսահաղորդչային սարքեր:  
Թեմա 3. Թռիչքային և ծավալային երևույթների վրա հիմնված 
սարքեր:  
Թեմա 4. Թռիչքային և ծավալային երևույթների վրա հիմնված 
սարքեր:  

http://www.twirpx.com/file/234729/
http://www.twirpx.com/file/152490/
http://www.twirpx.com/file/152490/


Թեմա 5. ԳԲՀ ուժեղացուցիչներ:  
Թեմա 6. ԳԲՀ ուժեղացուցիչներ:  
Թեմա 7. Դոպլեր- ռադարային համակարգերի և գեներատորների 
բնութագրերը:  
Թեմա 8. Դոպլեր-ռադարային համակարգերի և գեներատորների 
բնութագրերը: 

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին              20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք              20միավոր 
Գործնական աշխատանք               20 միավոր 
Ստուգողական աշխատանք                   20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                   20 միավոր 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների հատկացմամբ: 
Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, գործնական 
–կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 
փորձաքննական գնահատում, մասնակցություն խմբային 
նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 



 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի ինքնուրույն 
և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / հասկացությունների 
ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 
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