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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․  

«Ֆիզիկա» դասընթացը կենսաբանության բնագավառում մասնագետների պատրաստման 

գործընթացում, ներգրառված է ուսումնական պլանի «Մասնագիտական պարտադիր 

դասընթացներում»: 

2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է  «Կենսաբանություն» բաժնի բակալավրի հեռակա 

ուսուցման ուսանողներին տալ գիտելիքներ ֆիզիկայի բոլոր բաժիններից՝  

մեխանիկայից, մոլեկուլային ֆիզիկայից, էլեկտրականությունից, 

մագնիսականությունից և օպտիկայից ընդհանուր տեղեկություններ 

դասախոսությունների, գործնական ու լաբորատոր աշխատանքների միջոցով: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են սովորողներին ներկայացնել  ֆիզիկայի 

հիմնական բաժինների տեսական հիմքերը՝ շեշտադրելով ֆիզիկայի տարբեր 

բաժինների հիմքում ընկած հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները: 

Սովորեցնել ուսանողներին լուծել խնդիրներ ֆիզիկայի տարբեր բաժիններից 

և ներկայացնել որոշ լաբորատոր աշխատանքներ:  

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/  

Դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է ֆիզիկայի դպրոցական 

դասընթացից ուսունողների որոշ գիտելիքների և հմտությունների 

առկայությունը:  

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը1  և 

կոմպետենցիաները․ 
«Ֆիզիկա» դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները գաղափար կունենան 

ֆիզիկայի տարբեր բաժինների հիմքում ընկած հիմնական օրենքներն ու 

օրինաչափությունները, կկարողանա լուծել միջին բարդության խնդիրներ և կատարել որոշ 

լաբորատոր աշխատանքներ  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների. 

 

Ա) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ    

Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)`   

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն,    

                                                 
1 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ,    

ԳԿ9 խնդիրների լուծում,    

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)`    

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն,    

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ,    

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն,    

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն,    

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ)    

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները,   

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն,   

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները,       

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին: 

6. Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
 4 կրեդիտ/120 ժամ 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն  6 

Գործնական աշխատանք  4 

Սեմինար պարապմունք  – 

Լաբորատոր աշխատանք  4 

Ինքնուրույն աշխատանք  106 

Ընդամենը  120 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

 Քննություն 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն 

կառուցված, հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է 

ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, 

մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային 

հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի 

ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել գիտական գրականության 

ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն 

կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի 

ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի նրանց 
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ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային 

վերլուծությունների, գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային 

առաջադրանքների, ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ 

տեսական գիտելիքները կիրառելու, գործնական ունակությունների և 

հմտությունների ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն 

առաջադրում է գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, 

խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի 

ընթացքում, գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և 

պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել 

լավ յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ 

ունեն ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, 

ուսանողներին ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների 

մեթոդները, հաղորդելու ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, 

լաբորատոր սարքավորումների, համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային 

ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն 

անցկացման համար ուսանողը պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային 

վերաբերող տեսական նյութը (դասախոսւոթյուն,  համապատասխան 

գրականություն) և  փորձի, հետազոտության մեթոդոլոգիան։  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, 

հետազոտությունը, գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) 

համապատասխան եզրակացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, 

գիտահետազոտական աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի 

առաջադրանքով և մեթոդական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա 

անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են2՝ 
 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

                                                 
2 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում: 



10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և թեմաների. 

 

հ/հ 
Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Կինեմատիկա: Նյութական կետի դինամիկան: Աշխատանք: Էներգիա: Պահպանման օրենքները: 

Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ: 
2 – 2 2 36 

2.  Նյութի մոլեկուլյար-կինետիկ տեսություն: Թերմոդինամիկայի օրենքները: Իրական գազեր: 

Հեղուկների հատկությունները 
2 – 1 2 36 

3.  Էլեկտրաստատիկա: Էլեկտրական  հոսանք: Էլեկտրամագնիսականություն: 

Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ: Երկրաչափական օպտիկայի հիմունքներ 
2 – 1 – 34 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6 – 4 4 106 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Կիկոին Ի. Կ., Կիկոին Ա. Կ., Մոլեկուլային ֆիզիկա 1968 

2.  Սավելև  Ի.Վ., Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթաց, հ. 1, 2, 3 1972 

3.  Վոլկենշտեյն Վ. Ս.,  Ֆիզկայի ընդհանուր դասընթացի խնդիրներ 2000 

4.  Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.1, Механика 1974 

5.  Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.2, Термодинамика и молекулярная физика. 1990 
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6.  Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.3, Электричество. 1983 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.  Սարգսյան Վ. Ա., Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները 2006 

2.  Աբրահամյան  Մ. Գ., Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները  1997 

3.  Յուզբաշյան Է. Ս. Ֆիզիկայի ընհանուր դասընթացի խնդիրներ, Մեխանիկա  

4.  Դասախոսի կողմից տրամադրած մեթոդական նյութերը, խնդիրները  

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. https://library.anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2011-11-07-16-

22-58&catid=8%3A2011-11-10-07-51-42&lang=hy 

 

 
12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական քարտ 

 
հ

/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն3 

1.  Կինեմատիկա: Նյութական կետի 

դինամիկան: Աշխատանք: Էներգիա: 

Պահպանման օրենքները: 

Մեխանիկական տատանումներ և 

ալիքներ: 

Շարժման նկարագրության եղանակները: 

Շարժման տեսակները ըստ հետագծի և 

բնույթի: Նյուտոնի օրենքները: Ծանրության 

և շփման ուժերը: 

Աշխատանք և հզորություն: Էներգիա: Էներ-

գիայի և իմպուլսի պահպանման օրենքը:  

Ներդաշնակ և հարկադրական տատա-

նումներ: Ալիք: Ալիքի հավասարումը: 

2 ՊԳ 2 

2.  Նյութի մոլեկուլյար-կինետիկ 

տեսություն: Թերմոդինամիկայի 

օրենքները: Իրական գազեր: Հեղուկների 

Գազի ճնշումը: Իդեալական գազի վիճակի 

հավասարումը: Իդեալական գազի օրենք-

ները: Բրոունյան շարժում:  

2 ՊԳ 1, ՊԳ 2, ՊԳ 5 

                                                 
3 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 

https://library.anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2011-11-07-16-22-58&catid=8%3A2011-11-10-07-51-42&lang=hy
https://library.anau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2011-11-07-16-22-58&catid=8%3A2011-11-10-07-51-42&lang=hy
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հատկությունները Թերմոդինամիկայի առաջին և երկրորդ 

սկզբունքները: Իդեալական գազի ջերմունա-

կությունը:  

Հեղուկների կառուցվածքը: Հեղուկների մա-

կերևութային լարման գործակից: Մազական 

երևույթներ: Հեղուկների գոլորշիացումը և 

եռումը: 

3.  Էլեկտրաստատիկա: Էլեկտրական  

հոսանք: 

Էլեկտրամագնիսականություն: 

Էլեկտրամագնիսական 

տատանումներ և ալիքներ: 

Երկրաչափական օպտիկայի 

հիմունքներ 

Էլեկտրական դաշտի լարվածություն, պո-

տենցիալ: Օհմի օրենքը: Ջոուլ-Լենցի օրենքը:  

Կիրխհոֆի կանոնները: 

Մագնիսական դաշտ: Մագնիսական դաշտի 

լարվածություն, էլեկտրամագնիսական 

ինդուկցիա: Լորենցի ուժ: Ամպերի օրենքը: 

Տատանողական կոնտուր: 

Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Լույսի 

անդրադարձում և բեկում: Ոսպնյակներ 

2 ՊԳ 4, ՊԳ 5, ՊԳ 2 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 ձ

և
ը

 

Գրականություն4 

1.  Կինեմատիկա: Դինամիկա: Ստատիկա: 

ՄԿՏ: 

Իրավիճակային 

խնդիրների լուծում  

 

2 Խմբային աշխատանքի 

արդյունքի ներկայացում, 

հիմնավորում  

ՊԳ 3, ԼԳ, 3 

2.  Թերմոդինամիկա: 

Էլեկտրամագնիսականություն և օպտիկա 

Իրավիճակային 

խնդիրների լուծում  

 

2 Խմբային աշխատանքի 

արդյունքի ներկայացում, 

հիմնավորում  

ՊԳ 3 

                                                 
4 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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12.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 ձ

և
ը

 

Գրականություն5 

1.  Ազատ անկում Ազատ անկման 

արագացման որոշումը 

մաթեմատիկական 

ճոճանակի միջոցով 

2 գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողությունները և հմտությունները, 

աշխատանքի հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը  

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողությունները և հմտությունները, 

աշխատանքի հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը  

ՊԳ 2, ԼԳ 1 

2.  Ոսպնյակ Ոսպնյակի օպտիկական 

ուժի որոշումը 

2 գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողությունները և հմտությունները, 

աշխատանքի հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը  

գնահատվում է լաբորատոր 

աշխատանքի կատարման 

կարողությունները և հմտությունները, 

աշխատանքի հիմնավոր գրավոր 

վերլուծությունը 

ՊԳ 2 

 

                                                 
5 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը6 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն7 

1.  Հորիզոնի նկատմամբ 

անկյան տակ նետված 

մարմնի շարժումը 

Շարժման նկարագրման 

վեկտորական եղանակը, 

շարժման 

պարամետրերի 

որոշումը:  

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Չափանիշները 

ներկայացվում են ստորև 

 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել ներկայացված 

գրականության 

աղբյուրներից 

2.  Լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի փոփոխության 

թեորեմը արտաքին և ոչ 

պոտենցիալային ուժերի 

առկայությամբ 

Արտաքին և ոչ 

պոտենցիալային ուժերի 

սահմանում և 

վերլուծություն և դրանց 

առկայության դեպքում 

լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի 

փոփոխության թեորեմի  

ձևակերպում 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Չափանիշները 

ներկայացվում են ստորև 

 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել ներկայացված 

գրականության 

աղբյուրներից 

3.  Թերմոդինամիկական 

աշխատանքի 

երկրաչափական 

մեկնաբանությունը 

Թերմոդինամիկական 

աշխատանքի հաշվարկը 

տարբեր պրոցեսների 

ժամանակ 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Չափանիշները 

ներկայացվում են ստորև 

 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել ներկայացված 

գրականության 

աղբյուրներից 

                                                 
6 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
7 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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4.  Գաուս-Օստոգրադսկու 

թեորեմը էլեկտրաստատիկ 

դաշտերի համար 

Կետային լիցքի և 

անվերջ լիցքավորված 

հարթության 

էլեկտրական դաշտի 

լարվածության որոշումը 

Գաուս-Օստոգրադսկու 

թեորեմիի կիրառմամբ 

Զեկույց ՝ 

կոնկրետ 

իրավիճակի 

վերլուծությամբ 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Չափանիշները 

ներկայացվում են ստորև 

 

Ուսանողը կարող է 

օգտվել ներկայացված 

գրականության 

աղբյուրներից 

 
Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 միավոր: Գնահատման չափանիշներն են.  

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն  

2. Կարողանում է տերմինները բացատրել  

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի  

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

5. Կիրառվել են տարբեր գրական աղբյուրներ և առկա են հղումները /0; 1-2; 3 և ավելի/  

6. Պատասխանել է հարցերի /0; 1-2; 3 և ավելի/  

7. Զեկուցումը գիտական է  

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն  

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ  

10. Զեկուցման մեջ առկա են միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրականացում: 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն միավորը՝ 2 , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 1 

միավոր, չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային գնահատականը կլինի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը: 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 

Լսարան տեսահամալիրով (համակարգիչ իր լրացուցիչ սարքավորումներով, 

պրոեկտոր, ակտիվ գրատախտակ), ֆիզիկայի համապատասխան բաժնի 

լաբորատորիա: 



13 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար 
Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներում ներառված նյութեր և 

սարքավորումներ 

Սարքեր, սարքավորումներ – 

Համակարգչային ծրագրեր – 

Այլ  



14. Գնահատում 
Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 
 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի8։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ/ստուգարքով/։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

(Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ 

                                                 
8«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   
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ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով):9 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Շարժման նկարագրության վեկտորական, կոորդինատական և բնական եղանակ-

ները:  

2. Արագություն, արագացում: Հավասարաչափ շարժում:  

3. Արագացումը կորագիծ շարժման ժամանակ: Պտտական շարժման 

կինեմատիկան: Նորմալ և տանգենցիալ արագացումներ: 

4. Նյուտոնի առաջին օրենքը: Հաշվարկի իներցիալ համակարգեր և նրանց 

հատկությունները:  

5. Զանգվածը որպես իներտության չափ: Նյուտոնի երկրորդ օրենքը:  

6. Նյուտոնի երրորդ օրենքը: Ծանրության ուժ և կշիռ: Շփման ուժեր:  

7. Աշխատանք և հզորություն:  

8. Էներգիա: Էներգիայի պահպանման օրենքը:  

9. Բացարձակ առաձգական և բացարձակ ոչ առաձգական հարվածներ:  

10. Իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը:   

11. Ուժի և իմպուլսի մոմենտները անշարժ կետի և առանցքի նկատմամբ: 

Մոմենտների հավասարումը:  

12. Ներդաշնակ տատանումներ: Նրանց ներկայացման ձևերը: Տատանումների 

գումարումը:  

13. Մարող տատանումներ: Հարկադրական տատանումներ: 

14. Ալիքների տարածումը առաձգական միջավայրում: Ալիքային հավասարում: 

Ձայնային ալիքներ: 

15. Գազի ճնշումը: Իդեալական գազի վիճակի հավասարումը:  

16. Իդեալական գազի օրենքները: Բրոունյան շարժում:  

17. Բարոմետրական բանաձև: Բոլցմանի օրենքը: 

18. Իդեալական դազի ներքին էներգիա: Ջերմության քանակ:  

19. Թերմոդինամիկայի առաջին սկզբունքը: Իդեալական գազերի ջերմունակությունը: 

Միատոմ և բազմատոմ գազերի  ջերմունակությունը:  

20. Ջերմային մեքենայի ՕԳԳ: Թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքը: Կառնոյի ցիկլ: 

21. Գազերի հատկությունների շեղումը իդեալականությունից: Վան-դեր-Վաալսի 

հավասարումը: Գազերի հեղուկացումը:  

22. Հեղուկների կառուցվածքը: Հեղուկների մակերևութային լարման գործակից: 

Մազական երևույթներ: 

23. Հեղուկների գոլորշիացումը և եռումը: 

24. Էլեկտրական լիցք: Էլեկտրական դաշտ, էլ. դաշտի լարվածություն, պոտենցիալ:  

25. Հաղորդիչներն էլեկտրական դաշտում:  

26. Հոսանքի ուժ, խտություն: Օհմի օրենքը: Ջոուլ-Լենցի օրենքը:   

27. Էլ. շղթաներ: Կիրխհոֆի կանոնները: 

28. Մագնիսական դաշտ: Մագնիսական դաշտի լարվածություն, 

էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա: 

29. Լորենցի ուժ: Ամպերի օրենքը: Մաքսվելի հավասարումներ: 

30. Տատանողական կոնտուր: Մարող և չմարող տատանումներ:  

31. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ. նրանց տարածման արագությունը: 

                                                 
9 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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32. Ֆերմայի սկզբունքը: Լույսի ուղղագիծ տարածում: Բեկման և անդրադարձման 

օրենքները:  

33. Ոսպնյակներ. բեկումը ոսպնյակում, ոսպնյակի ընդհանուր բանաձևը: 

Խոշորացում: 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

Մասնագիտություն՝      011401.00.7- ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝       011401.00.7-  ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝    ՄԱՆԱԿՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ  

 /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-063       -Ֆիզիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ կուրս , 1- ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 6 

Սեմինար - 

Լաբորատոր  աշխատանք 4 

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

1. Ուսանողներին գաղափար տալ §Մեխանիկա¦, §Մոլեկուլային ֆիզիկա 

և թերմոդինամիկա¦, §Էլեկտրամագնիսական երևույթներ¦, §Օպտիկա¦ 

բաժինների հիմնական բովանդակության մասին: 

2. Ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական նյութը կոնկրետ 

իրադրություններում կիրառելու գործնական կարողություններ: 

3. Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների համեմատության և 

վերլուծելու ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների կողմից:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
 կիմանա ֆիզիկայի տարբեր բաժինների հիմքում ընկած հիմնական 

օրենքները և օրինաչափությունները,  

 կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում,  

 կտիրապետի ֆիզիկական երևությների և պրոցեսների հետազոտման 

մեթոդներին 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կինեմատիկա: Նյութական կետի դինամիկան: Աշխատանք: 

Էներգիա: Պահպանման օրենքները: Մեխանիկական տատանումներ և 

ալիքներ: 

Թեմա 2. Նյութի մոլեկուլյար-կինետիկ տեսություն: Թերմոդինամիկայի 

օրենքները: Իրական գազեր: Հեղուկների հատկությունները 

Թեմա 3. Էլեկտրաստատիկա: Էլեկտրական  հոսանք: 

Էլեկտրամագնիսականություն: Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և 

ալիքներ: Երկրաչափական օպտիկայի հիմունքներ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գիտելիքները գնահատվում են գրավոր աշխատանքով: Քննական 

տոմսը ներառում է տեսական հարցեր, թեստեր և խնդիրներ: 

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար քննական տոմսում նշագվում է 

գնահատման համարժեք միավորը: Գրավոր աշխատանքը գնահատվում է 

առավերագույնը 20 միավոր:  

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավերագույնը 20 միավոր: 

Գնահատման չափանիշներն են.  

1. Հարցը ներկայացված է ավարտուն  
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2. Կարողանում է տերմինները բացատրել  

3. Խոսքը հստակ է, մատչելի  

4. Պատրաստված է ցուցադրություն  

5. Կիրառվել են տարբեր գրական աղբյուրներ և առկա են հղումները /0; 1-2; 

3 և ավելի/  

6. Պատասխանել է հարցերի /0; 1-2; 3 և ավելի/  

7. Զեկուցումը գիտական է  

8. Կատարվել է համեմատական վերլուծություն  

9. Ներկայացնում է կիրառական օրինակներ  

10. Զեկուցման մեջ առկա են միջառարկայական և ներառարկայական 

կապերի իրականացում: 

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար սահմանված առավելագույն 

միավորը՝ 2 , չափանիշի պահանջը թերի կատարելու դեպքում՝ 1 միավոր, 

չկատարելու դեպքում՝ 0 միավոր: Գումարային գնահատականը կլինի 

ինքնուրույն աշխատանքի գնահատականը:  

Գրականություն 

Պարտադիր գրականություն 

1. Կիկոին Ի. Կ., Կիկոին Ա. Կ., Մոլեկուլային ֆիզիկա: 

2. Սավելև  Ի.Վ., Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթաց, հ. 1, 2, 3: 

3. Վոլկենշտեյն Վ. Ս.,  Ֆիզկայի ընդհանուր դասընթացի խնդիրներ: 

4. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.1, Механика. 

5. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.2, Термодинамика и молекулярная 

физика. 

6. Сивухин Д. В. Общий курс физики, т.3, Электричество. 

Լրացուցիչ գրականություն 

1. Սարգսյան Վ. Ա., Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները: 

2. Աբրահամյան  Մ. Գ., Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները: 

3. Յուզբաշյան Է. Ս. Ֆիզիկայի ընհանուր դասընթացի խնդիրներ, 

Մեխանիկա: 

 


