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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․  Ֆի զ ի կ ա առար կան  

ն ե ր առ ված  է  մաթե մատի կա  մաս ն ագ իտո ւ թ յ ան  ո ւ ս ո ւ մ ն ական  պլ ան ի  

Ը ն դ հ ան ո ւ ր  մաթե մատի կական  և  բ ն ագ ի տական  առար կան ե ր ի  

կ ր թաբ լ ո կ ո ւ մ  և   կ ր թական  ծ ր ագ ր ո ւ մ   կ ար և ո ր վ ո ւ մ  է  ֆի զ ի կ ական  

ե ր և ո ւ յ թն ե ր ի , օ ր ի ն աչ ափո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  վ ե ր աբ ե ր յ ալ  գ ի տե լ ի ք ն ե ր ի  

ը ն դ լ այ ն մ ան  և  խո րաց ման , ի ն չ պե ս  ն աև  մաթե մատի կայ ի  ո ւ  

ֆի զ ի կ այ ի  մ ի ջ առ ար կ այ ական  կ ապե ր ի  ը ն կ ալ ման  առ ո ւ մ ն ե ր ո վ : 
 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝  ուսանողներին ծանոթացնել  ընդհանուր ֆիզիկական      

երևույթներին, տեսական հիմնավորումներին, հիմնահարցերին, հիմնական 

օրինաչափություններին,  կիրառությունների սկզբունքներին և մեթոդներին:                                                                                                                                             

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝  ո ւ ս ան ո ղ ն ե ր ի ն   գիտելիքներ տալ ֆիզիկական 

երևույթների և օրենքների վերաբերյալ, նրանց մոտ ունակություններ  և 

կարողություններ ձևավորել՝ տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն 

օգտվելու և  բնագավառում տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/. 
Դասընթացի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ուսանողը գիտելիքներ 

ունենա մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացներից և տիրապետի 

«Մաթեմատիկական անալիզ», «Վերլուծական երկրաչափություն», «Վեկտորական 

հանրաշիվ» առարկաների մաթեմատիկական ապարատին և կիրառման մեթոդներին: 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները․  
Գիտելիք 

 Ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական երևույթները, օրինաչափությունները, 

կիրառելիության սահմանները: 

 Պահպանման օրենքների հիմնարար դերը ֆիզիկական հիմնական երևույթների և 

օրինաչափությունների բացատրման մեջ: 

 Ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնախնդիրնեըը և լուծման ուղիները, հեռանկարները: 

Հմտություն 

 Տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու մեթոդների, մոտեցումների 

գործնականում կիրառման հնարավորությունների իմացություն: 

 Դասընթացի ծրագրային խնդիրների լուծումների մեթոդների տիրապետում և 

կիրառում: 

                                                           
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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 Ուսումնական լաբորատոր աշխատանքների կատարման ընթացքում ֆիզիկական 

մեծությունների չափումների արդյունքների մաթեմատիկական մշակում: 

Մաթե մատի կ այ ի  և  ֆի զ ի կ այ ի  մ ի ջ առ ար կ այ ական  կ ապե ր ի  

ը ն կ ալ ո ւ մ : 
 

Կարողունակություն    

 Առարկայի դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքների կիրառում գործնականում 

ֆիզիկական երևույթների բացատրման համար: 

 Համապատասխան  մաթեմատիկական ապարատի կիրառում ֆիզիկական 

օրինաչափությունների բացահայտման, հաստատման և մեկնաբանման համար: 

 Դասընթացի ծրագրային խնդիրների լուծում  և լուծումների մաթեմատիկական 

վերլուծություն: 

 ԻՆքնուրույն ուսումնական լաբորատոր աշխատանքների կատարում, ֆիզիկական 

մեծությունների չափում, արդյունքների մեկնաբանում:  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների3․   
Դաս ը ն թաց ի յ ո ւ ր աց ման  ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ը , ստաց ած  գ ի տե լ ի ք ն ե ր ը  

հ մտո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  և          կ ար ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  կ ր թակ ան  ծ ր ագ ր ի  

շ ր ջ ան ավարտն ե ր ի  կ ո ղ մ ի ց  կ ար ո ղ  ե ն  կ ի ր առ վ ե լ  Մաթե մատի կ այ ի , 

ֆի զ ի կ այ ի  ո ւ ս ո ւ մ ամ ե թո դական  և  գ ի տահ ե տազ ոտական  

աշ խատան ք ն ե ր ի  բ ն ագ ավառ ն ե ր ո ւ մ :  
 

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            24  

Գործնական աշխատանք             8  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք              32  

Ինքնուրույն աշխատանք              56  

                                                           
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
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Ընդամենը               120  

Ստուգման ձևը՝ ստուգարք   

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․   

 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 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: 

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական 

տեսակներից է, որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, 

պաշտպանել իր տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում 

ուսանողները քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, 

որոնք հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական և 

լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության ուսումնասիրությունից և 

համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, 

ապա մտածել ելույթի բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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 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 եզրա-

կացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

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

ձեռնարկներ և այլն): 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

8. Դասավանդման մեթոդներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր․ ․ ․ ․  

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․ ․ ․ ․   
 

 

 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Նյութական կետի   դինամիկայի հիմնական օրենքները: 2  2 4 4 

2.  Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա: Պահպանման օրենքերը մեխանիկայում: 2   4 4 

3. Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը: Իդեալական գազի 

վիճակի հավասարումը: Իզոպրոցեսներ և նրանց օրենքները: 

2  2 6 4 

4. Հիմնական թերմոդինամիկական մեծություններ: 
Թերմոդինամիկայի սկզբունքները: 

2    6 

5. Ստացիոնար էլեկտրական դաշտ, դաշտի լարվածություն և պոտենցիալ: Գաուսի 

թեորեմը էլեկտրաստատիկ դաշտի համար: 

2  2 8 4 

6. Ստացիոնար մագնիսական դաշտ: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիա:Ամպերի օրենքը: 2  2 4 4 

7. Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և Ինքնինդուկցիայի երևույթները: Ինդուկցիայի   

հիմնական օրենքը: Ինդուկտիվություն: 

2   2 4 

8. Էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հավասարումները: Մաքսվելի տեսությունը: 

Ալիքային հավասարում,Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Լույսի էլեկտրամագնիսական 

բնույթը: 

2    6 

9. Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող երևույթներ: 2   2 6 

10. Լույսի քվանտային բնույթը հաստատող երևույթներ: 2   2 6 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 
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11. Ատոմի ֆիզիկայի տարրեր: 2    4 

12. Ատոմի միջուկի ֆիզիկայի տարրեր: 2    4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ      24  8 32 56 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Սավելև Ի.Վ.Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.1,    Եր., 1972 

2. Սավելև Ի.Վ.Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.2,    Եր.   1972 

3. Սավելև Ի.Վ.Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց հ.3,    Եր.   1972 

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

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Иродов И. Е., Основные законы механики.       М.ВШ.1980 

2. Иродов И. Е., Основные законы электромагнетизма       М. ВШ,1983 

3. Иродов И. Е., Волновые процессы.Основные законы.     М. ВШ,1985 

4. Иродов И. Е., Физика макросистем. Основные законы      М.ВШ,1986 

5. Гольдин Л.Л.,Игошкин Ф.Ф., Козел С.М. и др.Лабораторные занятия по физике    М.Наука,1983 

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

1.   

2.   
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12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Նյութական կետի   դինամիկայի 

հիմնական օրենքները: 

Հաշվարկման իներցիալ համակարգեր:Նյուտոնի 

օրենքները: Գրավիտացիոն փոխազդեցություն: Իներտ և 

գրավիտացիոն զանգվածներ: Համարժեքության 

սկզբունքը 

         2          ՊԳ1,ԼԳ1 

2. Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա: 

Պահպանման օրենքերը մեխանիկայում: 

Էներգիա: Իմպուլս: Իմպուլսի մոմենտ: Էներգիայի և 

իմպուլսի պահպանման օրենքները: 

            2           ՊԳ1,ԼԳ1 

3. Մոլեկուլային կինետիկ տեսության 

հիմնական հավասարումը: Իդեալական 

գազի վիճակի հավասարումը: 

Իդեալական գազ: Մոլեկուլային-կինետիկ տեսության 

հիմնական հավասարումը: Իդեալական գազի վիճակի 

հավասարումը: Իդեալական գազի օրենքները և նրանց 

կիրառությունները իզոպրոցեսների նկատմամբ: 

             2           ՊԳ1,ԼԳ4                   

4. Հիմնական թերմոդինամիկական 

մեծություններ: 

Թերմոդինամիկայի սկզբունքները: 

Իդեալական դազի ներքին էներգիա: Ջերմության քանակ: 

Թերմոդինամիկայի առաջին սկզբունքը: Իդեալական 

գազերի ջերմունակությունը: Միատոմ և բազմատոմ 

գազերի ջերմունակությունը: Թերմոդինամիկայի երկրորդ 

սկզբունքը: Էնտրոպիայի աճման օրենքը: 

             2           ՊԳ1,ԼԳ4   

5. Ստացիոնար էլ եկտրական դաշտ, դաշտի 
լ արվածությ ուն և պոտենցիալ : Գաուսի թեորեմը 
էլ եկտրաստատիկ դաշտի համար: 

Էլեկտրական լիցք: Էլեկտրական դաշտ: Էլեկտրական 

դաշտի լարվածություն, պոտենցիալ: Գաուսի թեորեմը 

էլեկտրաստատիկ դաշտի համար վակուումում: 

             2            ՊԳ2,ԼԳ2 

6. Ստացիոնար մագնիսական դաշտ: Մագնիսական 
դաշտի ինդուկցիա: Ամպերի օրենքը: 

Մագնիսական դաշտ: Մագնիսական դաշտի 

լարվածություն, ինդուկցիա:Հոսանքի տարրի 

մագնիսական դաշտը: Բիո-Սավար-Լապլասի օրենքը 

ևօրենքը և նրա կիրառությունները հոսանքակիր 

կոնտուրների մագնիսական դաշտերի հաշվման համար:                           

             2            ՊԳ2,ԼԳ2 

7. Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և 

Ինքնինդուկցիայի երևույթները: 

Ինդուկցիայի   հիմնական օրենքը: 

Էլեկտրամագնիսական  

ինդուկցիա::Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի 

հիմնական օրենքը: Լենցի կանոնը: Ինքնինդուկցիայի 

              2            ՊԳ2,ԼԳ2 

                                                           
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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Ինդուկտիվություն: երևույթը: Ինդուկտիվություն և նրա կախվածությունները: 

8. Էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական 

հավասարումները:Ալիքայինհավասարում, 

Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Լույսի 

էլեկտրամագնիսական բնույթը: 

Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական 

դաշտի համար վակուումում, Ալիքային 

հավասարում,Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Լույսի 

էլեկտրամագնիսական բնույթը: 

              2          ՊԳ2,ԼԳ2 

9. Լու յ սի ալ իքայ ին բնու յ թը հաստատող 
երևու յ թներ: 

Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող երևույթներ: 

Հյուգենս-Ֆրենելի սկզբունքը: Ինտերֆերենցի և 

դիֆրակցիայի եթևույթները: Լույսի դիսպերսիա:   

              2           ՊԳ2,ԼԳ2 

10. Լու յ սի քվանտայ ին բնու յ թը հաստատող 
երևու յ թներ: 

Լույսի քվանտային բնույթը հաստատող երևույթներ:               2           ՊԳ3,ԼԳ3 

11. Ատոմի ֆիզիկայ ի տարրեր: Բորի քվանտային կանխադրույթները: Էներգիայի 

դիսկրետ մակարդակներ: Ջրածնի ատոմի տեսությունը: 

               2           ՊԳ3, 

12. Ատոմի միջուկի ֆիզիկայ ի տարրեր: Ատոմի միջուկային մոդելը: Միջուկային ուժեր: Ատոմի 

միջուկի կապի էներգիա: Միջուկային ռեակցիաներ: 

               2           ՊԳ3 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Նյութական կետի   դինամիկայի 

հիմնական օրենքները: 

Խնդիրների լուծում դինամիկայի 

հիմնականերևույթների,հասկացությունների և 

օրենքների վերաբերյալ: 

              2 բանավոր               ՊԳ1 

2. Մոլեկուլային կինետիկ տեսության 

հիմնական հավասարումը: Իդեալական 

գազի վիճակի հավասարումը: 

Խնդիրների լուծում Մոլեկուլային կինետիկ 

տեսության հիմնական հավասարման ,Իդեալական 

գազի վիճակի հավասարման կիրառմամբ: 

                  2 բանավոր                ՊԳ1 

                                                           
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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 Ստացիոնար էլ եկտրական դաշտ, դաշտի 

լ արվածությ ուն և պոտենցիալ : Գաուսի 

թեորեմը էլ եկտրաստատիկ դաշտի համար: 

Ստացիոնար էլեկտրական դաշտի լարվածության 

և պոտենցիալի որոշման խնդիրների լուծում 

Գաուսի թեորեմի կիրառմամբ: 

                  2 բանավոր                ՊԳ2 

 Ստացիոնար մագնիսական դաշտ: Մագնիսական 

դաշտի ինդուկցիա և լ արվածությ ուն: 

 Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայ ի  և լ արվածությ ան 

որոշման խնդիրների լ ուծում Բիո-Սավար-Լապլասի 

օրենքի կիրառմամբ: 

                  2 բանավոր                  ՊԳ2 

 

12.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն
11 

1. Թեք հարթությամբ շարժվող մարմնի 

շարժման ուսումնասիրությունը: 

Մեխանիկական շարժման նկարագրման 

եղանակները: Նյուտոնի օրենքները: Բնության 

ուժերը: 

              4 գրավոր        ՊԳ1, 

2. Ազատ անկման արագացման որոշումը: Ազատ անկման արագացում: Ատվուդի մեքենա,                 2 գրավոր        ՊԳ1,ԼԳ5 

3. Մաթեմատիկական ճոճանակի 

տատանման պարբերության որոշումը: 

մաթեմատիկական ճոճանակ: Կապը գծային և 

անկյունային մեծությունների միջև: 

             4 գրավոր         ՊԳ1,ԼԳ5 

4. Գազերի տեսակարար 

ջերմունակությունների հարաբերության 

որոշումը: 

Գազի ջերմային հատկությունները: Գազի 

տեսակարար ջերմունակություն: Մայերի 

բանաձև: 

               2 գրավոր        ՊԳ1,ԼԳ5 

5. Գազային ունիվերսալ հաստատունի 

որոշումը: 

Գազի վիճակի հավասարում: Գազային 

ունիվերսալ հաստատուն:  

                2 գրավոր         ՊԳ1 

6. Պինդ մարմնի գծային ընդարձակման 

ջերմային գործակցի որոշումը: 

Պինդ մարմնի ջերմային ընդարձակում: Ջերմային 

ընդարձակման գործակից: Ինդիկատոր: 

                2 գրավոր          ՊԳ1 

                                                           
11 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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7. Հոսանքի և լարման չափումը 

էլեկտրական շղթաներում: 
Պարզագույն և ճյուղավորված էլեկտրական 

շղթաներ: Հոսանքի և լարման չափումը 

էլեկտրական շղթաներում: 

                6 գրավոր           ՊԳ2 

 Հաղորդիչների հաջորդական և 

զուգահեռ միացումները: 

Հաղորդիչների հաջորդական և զուգահեռ 

միացումների օրենքները:Հոսանքի և լարման 

փոփոխությունները: 

               4 գրավոր           ՊԳ2 

 Հոսանքի աղբյուրի ԷլշՈՒ-ի և ներքին 

դիմադրության չափումը որոշումը: 

Էլեկտրաշարժ ուժ: Օհմի օրենքը շղթայի ոչ 

համասեռ տեղամասի և լրիվ շղթայի համար: 

               2 գրավոր           ՊԳ2 

 Երկրի մագնիսական դաշտի 

հորիզոնական բաղադրիչի որոշումը 

տանգենս գալվանոմետրի միջոցով: 

Էլեկտրական հոսանքի մագնիսական 

ազդեցությունները:Մագնիսական դաշտ: Օղակաձև 

հոսանքի մագնիսական դաշտը: 

              2 գրավոր            ՊԳ2,ԼԳ5 

 Հավաքող և ցրող ոսպնյակներ Ոսպնյակներ: Հավաքող և ցրող ոսպնյակներ: 

Բարակ ոսպնյակի ընդհանուր բանաձևը: 

Խոշորացում: Պատկերի կառուցումը ոսպնյակում: 

              2 գրավոր             ՊԳ2 

 Ալիքային օպտիկայի ցուցադրական 

փորձեր 

Ինտերֆերենց: Դիֆրակցիա, դիֆրակցիոն ցանց::              2 գրավոր             ՊԳ2,ԼԳ5 

 

 

12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաները 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը12 

Ներկայաց 

ման ժամ 

կետները 

Ստուգմ

ան ձևը 

Գրական

ություն13 

1 Գրավիտացիոն փոխազդեցության օրենքը: Գրավիտացիոն փոխազդեցության երևույթի  

հիմնական դրսևորումները երկրի 

ձգողականության դաշտում: 

ռեֆերատ Գրաֆիկով 

սահմանված 

ժամկետում   

գրավոր ՊԳ1 

                                                           
12 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
13 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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2 Մարմինների ազատ անկման երևույթը: 

Ազատ անկման արագացում: 

Ծանրության ուժի ազդեցության տակ 

մարմինների անկման ազատ անկման 

երևույթը, օրինաչափությունները: 

ռեֆերատ  գրաֆիկով գրավոր ՊԳ1 

3 Իդեալական գազի ներքին էներգիա և 

ջերմունակություն: 

Ջերմունակություն: իդեալական գազի 

տեսակարար ջերմունակությունների միջև 

կապը հաստատուն ծավալի և ճնշման 

դեպքում: 

ռեֆերատ գրաֆիկով  գրավոր ՊԳ1 

4. Իդեալական գազի աշխատանքը 

իզոպրոցեսների ժամանակ 

Իդեալական գազի աշխատանքը  

իզոպրոցեսների ժամանակ և ստացված 

արտահայտություններիմեկնաբանությունը: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ1 

5. Էներգիայի պահպանման օրենքը 

ջերմադինամիկ պրոցեսների համար: 

Ձևակերպել էներգիայի պահպանման 

օրենքը ջերմադինամիկ պրոցեսների համար 

և հիմնավորել երկրորդ կարգի 

հավերժական շարժիչի անհնարինությունը: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ2 

6. Կապը էլեկտրաական դաշտի 

լարվածության և պոտեցիալի միջև: 

Պոտենցիալի գրադիենտ: Կետային լիցքի 

դաշտի լարվածության և պոտենցիալի 

հաշվումը: 

Ստանալ կետային լիցքի դաշտի 

լարվածության ու պոտեցիալի 

արտահայտությունները, կապը նրանց միջև 

և մեկնաբանել: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ2 

7. Գաուսի թեորեմի կիրառումը լիցքերի  

պարզագույն համակարգերի 

էլեկտրաստատիկ դաշտերի հաշվման 

նկատմամբ: 

Գաուսի թեորեմը կիրառել,  

մասնավորապես, կետային լիցքերի 

փոխազդեցության ուժի որոշման համար: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ2 

8. Էլեկտրական հոսանքի ուժ: Օհմի օրենքը 

հաստատուն հոսանքի շղթայի համասեռ և 

ոչ համասեռ տեղամասերի և լրիվ շղթայի 

համար: 

 Օհմի օրենքի ստացումը շղթայի համասեռ, 

ոչ համասեռ տեղամասերի և լրիվ շղթայի 

համար: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ2 

9. Էլեկտրամագնիսական դաշտի 

ազդեցությունը շարժվող լիցքի վրա: 

Լորեցի ուժ: 

Էլեկտրամագնիսական դաշտի 

ազդեցությունը շարժվող լիցքի վրա:Դաշտի 

ուղղության նկատմամբ  լիցքի շարժման 

տարբեր դեպքերի քննարկում: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ2 
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10. Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող 

փորձեր: 

Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող 

հիմնական երևութները և փորձերը: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ2 

11. Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող 

փորձեր: 

Լույսի քվանտային բնույթը հաստատող 

հիմնական երևութները և փորձերը: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ3 

12. Ատոմի էներգիայի դիսկրետ 

մակարդակները: Ֆրանկի և Հերցի 

փորձերը: 

Ատոմի էներգիայի դիսկրետ 

մակարդակների գոյությունը հաստատող 

հիմնական փորձերը և նրանց 

մեկնաբանությունները: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ3 

13. Միջուկային ուժերի 

առանձնահատկությունները: 

Միջուկային ուժերի 

առանձնահատկությունները ատոմների 

միջուկների կայունության տեսակետից: 

ռեֆերատ գրաֆիկով գրավոր ՊԳ3 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում14 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)  

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

                                                           
14 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



 

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 կարգի15։ 

 

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  

                                                           
15«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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միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

(Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով):16 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Նյութական կետի դինամիկայի հիմնական օրենքները: 

2. Գրավիտացիոն փոխազդեցություն: Իներտ և գրավիտացիոն զանգվածներ: 

3. Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: 

4. Մոլեկուլային կինետիկ տեսության դրույթները: 

5.  Իդեալական գազի վիճակի հավասարումը:  

6. Իդեալական գազի օրենքները:  

7. Իդեալական դազի ներքին էներգիա և ջերմաքանակ:  

8. Թերմոդինամիկայի առաջին սկզբունքը:  

9.  Թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքը:  

10. Էնտրոպիա: Էնտրոպիայի աճման օրենքը: 

11. Էլեկտրական լիցք: Էլեկտրական դաշտ, էլ. դաշտի լարվածություն:  

12.  Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալ, պոտենցիալների տարբերություն:  

13.  Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալ բնույթը: 

14.  Գաուսի թեորեմը էլեկտրաստատիկ դաշտի համար վակուումում: 

15.  Ստացիոնար մագնիսական դաշտ:Մագնիսական դաշտի ինդուկցիա, 

լարվածություն:  

16.  Հոսանքի տարրի մագնիսական դաշտի ինդուկցիան:Բիո-Սավար-Լապլասի 

օրենքը: 

17.  Մագնիսական դաշտի մրրկային բնույթը: 

18.  Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթը: Ինդուկցիայի հիմնական 

օրենքը: 

19.  Ինքնինդուկցիայի երևույթը: Ինդուկտիվություն: 

20.  Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական դաշտի համար 

վակուումում: 

21.  Ալիքային հավասարում: Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: 

22.  Լույսի էլեկտրամագնիսական բնույթը: 

23.  Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող երևույթներ: 

24.  Ինտերֆերենց: Դիֆրակցիա: 

25.  Լույսի դիսպերսիա: 

26.  Լույսի քվանտային բնույթը հաստատող երևույթներ: 

27.  Ֆոտոէֆեկտ:Ֆոտոէֆեկտի օրենքները: 

28.  Բորի քվանտային կանխադրույթները:Էներգիայի դիսկրետ մակարդակներ: 

29.  Ատոմի միջուկային մոդելը: Միջուկային ուժեր: Միջուկի կապի էներգիա: 

 
 

 

 

                                                           
16 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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Ա)      (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի -------շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Նյութական կետի դինամիկայի հիմնական օրենքները: 

2. Գրավիտացիոն փոխազդեցություն: Իներտ և գրավիտացիոն զանգվածներ: 

3. Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: 

4. Մոլեկուլային կինետիկ տեսության դրույթները: 

5.  Իդեալական գազի վիճակի հավասարումը:  

6. Իդեալական գազի օրենքները:  

7. Իդեալական դազի ներքին էներգիա և ջերմաքանակ:  

8. Թերմոդինամիկայի առաջին սկզբունքը:  

9.  Թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքը:  

10. Էնտրոպիա: Էնտրոպիայի աճման օրենքը: 

11. Էլեկտրական լիցք: Էլեկտրական դաշտ, էլ. դաշտի լարվածություն:  

12.  Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալ, պոտենցիալների տարբերություն:  

13.  Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալ բնույթը: 

14.  Գաուսի թեորեմը էլեկտրաստատիկ դաշտի համար վակուումում: 
 

 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 
1. 

2. 

3……. 

 

Բ) (2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի-------շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Ստացիոնար մագնիսական դաշտ:Մագնիսական դաշտի ինդուկցիա, 

լարվածություն:  

2.  Հոսանքի տարրի մագնիսական դաշտի ինդուկցիան:Բիո-Սավար-Լապլասի 

օրենքը: 

3.  Մագնիսական դաշտի մրրկային բնույթը: 

4.  Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթը: Ինդուկցիայի հիմնական 

օրենքը: 

5.  Ինքնինդուկցիայի երևույթը: Ինդուկտիվություն: 

6.  Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական դաշտի համար 

վակուումում: 

7.  Ալիքային հավասարում: Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: 

8.  Լույսի էլեկտրամագնիսական բնույթը: 

9.  Լույսի ալիքային բնույթը հաստատող երևույթներ: 

10.  Ինտերֆերենց: Դիֆրակցիա: 

11.  Լույսի դիսպերսիա: 

12.  Լույսի քվանտային բնույթը հաստատող երևույթներ: 

13. Ֆոտոէֆեկտ:Ֆոտոէֆեկտի օրենքները: 

14.  Բորի քվանտային կանխադրույթները:Էներգիայի դիսկրետ մակարդակներ: 
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15. Ատոմի միջուկային մոդելը: Միջուկային ուժեր: Միջուկի կապի էներգիա: 
 

 

 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 
1. 

2. 

3……. 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները17. 
 Տեսական գիտելիքները………: 

 Գործնական աշխատանքները․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Սեմինար պարապմունքները․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Լաբորատոր աշխատանքները․ ․ ․ ․ : 

 Ինքնուրույն աշխատանքը․ ․ ․ ․ : 

 

 

 

                                                           
17 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 
Մասնագիտություն՝    056101.00.6   -Մաթեմատիկա  

                                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝    056101.01.6 - Մաթեմատիկա  

                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան ՝    Մանկավարժության բակալավր  

                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 
ՔԿ/բ-063 - Ֆիզիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային   64  Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 32 

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն       56  

Ընդամենը         120  

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

ՈՒսանողներին ծանոթացնել  ընդհանուր ֆիզիկական      

երևույթներին, հիմնահարցերին, տեսական հիմնավորումներին, 

հիմնական օրինաչափություններին,   կիրառությունների 

սկզբունքներին և մեթոդներին:                                                                                                                                             

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական երևույթները, 

օրինաչափությունները, կիրառելիության սահմանները: 
 Պահպանման օրենքների հիմնարար դերը ֆիզիկական 

հիմնական երևույթների և օրինաչափությունների 

բացատրման մեջ: 

 Ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնախնդիրնեըը և լուծման 

ուղիները, հեռանկարները: 

 
Հմտություն 

 Տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու մեթոդների, 

մոտեցումների գործնականում կիրառման 

հնարավորությունների իմացություն: 
 Դասընթացի ծրագրային խնդիրների լուծումների մեթոդների 

տիրապետում և կիրառում: 
 Ուսումնական լաբորատոր աշխատանքների կատարման 

ընթացքում ֆիզիկական մեծությունների չափումների 

արդյունքների մաթեմատիկական մշակում: 
Մաթե մատի կ այ ի  և  ֆի զ ի կ այ ի  մ ի ջ առ ար կ այ ական  

կ ապե ր ի  ը ն կ ալ ո ւ մ : 
 
Կարողունակություն 

  Առարկայի դասընթացից ստացած տեսական գիտելիքների 

կիրառում գործնականում ֆիզիկական երևույթների 

բացատրման համար: 
 Համապատասխան  մաթեմատիկական ապարատի 

կիրառում ֆիզիկական օրինաչափությունների 

բացահայտման, հաստատման և մեկնաբանման համար: 
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 Դասընթացի ծրագրային խնդիրների լուծում  և լուծումների 

մաթեմատիկական վերլուծություն: 

 ԻՆքնուրույն ուսումնական լաբորատոր աշխատանքների 

կատարում, ֆիզիկական մեծությունների չափում, 

արդյունքների մեկնաբանում:  

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նյութական կետի   դինամիկայի հիմնական օրենքները: 

Թեմա 2. Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա: Պահպանման 

օրենքերը մեխանիկայում: Թեմա 3. Մոլեկուլային կինետիկ 

տեսության հիմնական հավասարումը: Իդեալական գազի վիճակի 

հավասարումը: Իզոպրոցեսներ և նրանց օրենքները: Թեմա 4. 

Հիմնական թերմոդինամիկական մեծություններ: 
Թերմոդինամիկայի սկզբունքները: Թեմա 5. Ստացիոնար էլ եկտրական 

դաշտ, դաշտի լ արվածությ ուն և պոտենցիալ : Գաուսի թեորեմը 
էլ եկտրաստատիկ դաշտի համար: Թեմա 6. Ստացիոնար մագնիսական 
դաշտ: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիա:Ամպերի օրենքը: Թեմա 7. 

Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և Ինքնինդուկցիայի 

երևույթները: Ինդուկցիայի   հիմնական օրենքը: 

Ինդուկտիվություն: Թեմա 8. Էլեկտրամագնիսական 

դաշտի հիմնական հավասարումները: Մաքսվելի 

տեսությունը: Ալիքային 

հավասարում,Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Լույսի 

էլեկտրամագնիսական բնույթը: Թեմա 9. Լու յ սի ալ իքայ ին 
բնու յ թը հաստատող երևու յ թներ: Թեմա 10. Լու յ սի քվանտայ ին 
բնու յ թը հաստատող երևու յ թներ: Թեմա 11. Ատոմի ֆիզիկայ ի 
տարրեր: Թեմա 12. Ատոմի միջուկի ֆիզիկայ ի տարրեր: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման գործընթացը իրականացվում է ՎՊՀ  ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման 

կանոնակարգով: 
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