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ՎԱՆԱՁՈՐ 2022 
  



1. Մասնագիտության թվանիշը և 
անվանումը 

055102.00.6  Ռադիոֆիզիկա 

2. Կրթական ծրագրի թվանիշը և 
անվանումը 

055102.01.6  Ռադիոֆիզիկա 

3. Շնորհվող որակավորումը 
Ռադիոֆիզիկայի բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 
240 

5. Ուսումնառության լեզուն 
Հայերեն  

6. Ուսուցման ձևը 
Առկա  

7. Ուսումնառության ժամկետը 
2019-2023թթ.  

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

Դիմորդը պետք է ունենա՝ 
Պետական նմուշի վկայական միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության, կամ միջին 

մասնագիտական կրթության, կամ նախնական մասնագիտական կրթության մասին, որում 
կա գրառում դիմորդի միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ստանալու մասին, կամ 
բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասին: 
9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 
Ծրագրի նպատակն է.  

 պատրաստել ռադիոֆիզիկայի բնագավառներում արդի գիտության նվաճումները 
յուրացրած որակյալ կադրեր՝ ունակ ըմբռնելու դրանց զարգացման հեռանկարները,  

 տալ իմացություն միկրոալիքային և ՏՀց տիրույթում ֆիզիկական խնդիրների 
համակարգչային մոդելավորման և նախագծման սկզբունքների և դրանց 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ունենա ամբողջական 
նախագծերի իրականացման ունակություններ: 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները  
Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն: 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

  տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու 
ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի 
տեսանկյունից,  

  ձևակերպել ենթամիլիմետրային, տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում 
էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, տարածման և դետեկտման 
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, կտիրապետի դրանց լուծման ուղիներին,  

 բացատրել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային 
տիրույթներում էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցության 
առանձնահատկությունները և գիտության ու տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում 
դրանց կիրառման հնարավորությունները, 

  բացատրել տարբեր նյութերի կողմից ռադիո ալիքների կլանման և ճառագայթման 
մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, ռադիոտիրույթի աղբյուրների 
(գեներատորներ, Ճառագայթիչ անտենաներ, ռեզոնատորներ և այլն), և ընդունիչների 
(դիոդներ, ընդունիչ անտենաներ, ալիքատարներ և այլն) գործողության սկզբունքները, 
տարբեր ալիքի երկարության մազերների և ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը 
և առանձնահատկությունները,  

 ներկայացնել կապի ժամանակակից համակարգերում օգտագործվող և նախատեսվող 
պրոտոկոլները և ալգորիթմները, դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման 
տեսական հիմունքները, կոդավորման և մոդուլման եղանակները: 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը 



Կցվում է 

12. Գնահատման ձևերը 

 Ընթացիկ գրավոր/բանավոր և/կամ եզրափակիչ բանավոր/գրավոր քննություններ, 
ստուգումներ/ստուգարքներ: 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի, 
ֆիզիկական հետազոտությունների, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտներում, ՀՀ ՏՏ և կապի 
ոլորտի, սարքերի նախագծման ձեռնարկություններում, ինչպես նաև ոլորտի 
արտասահմանյան ձեռնարկությունների գրեթե բոլոր մասնաճյուղերում: 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսանողներին հասանելի են տպագիր դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, 
էլեկտրոնային դասախոսություններ, համացանցային նյութեր: Դասավանդման ձևերը՝ 
սովորական լսարանային և էլեկտրոնային գրատախտակների օգնությամբ, լաբորատոր 
սարքավորումներով, ինչպես նաև ինտերակտիվ (ներառյալ առցանց) դասավանդման 
տարբերակներ: 

15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 
օգտագործվել  են  ծրագիրը մշակելիս  

Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերըֈ Համեմատվել և 
հաշվի են առնվել ԵՊՀ ուսումնական ծրագրերի նմանատիպ կրթական չափորոշիչները և 
առարկայական հենանիշերը: 

ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 7-ի N 714 - Ն որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակը»ֈ 

 


