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    ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում 

«Կոլոիդ քիմիա» առարկան նախատեսված է «Դեղագործական քիմիա» 

բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: Այն քիմիական գիտության մի 

կարևոր և ինքնուրույն բնագավառ է, որն ուսումնասիրում է մանրադիսպերս 

համակարգերի, և բարձրամոլեկուլային միացությունների լուծույթների  ֆիզիկական 

քիմիան։ Նաև այն երևույթները, որոնք տեղի ունեն այդ մասնիկների մակերևույթների 

վրա միջավայրի հետ դրանց հպման ժամանակ: Կոլոիդային քիմիան հանդիսանում է 

միջառարկայական գիտություն, որը հիմնված է քիմիայի հարակից բաժինների, 

ֆիզիկայի, կենսաբանության և մյուս բնական գիտությունների վրա:Առարկան 

ուսումնասիրվում է մեկ կիսամյակի ընթացքում և ենթադրում է ինչպես 

դասախոսություններ, այնպես էլ լաբորատոր և գործնական պարապունքներ:  

 Մեծ է կոլոիդային քիմիայի դերը ժամանակակից կյանքում, ներառյալ շրջակա 

միջավայրի պաշտպանությունը, հոսող ջրերի մաքրումը, ջրա-նախապատրաստումը, 

աէրոզոլերի կորզումը, հողի էրոզիայի հետ պայքարը և այլն։ Կոլոիդային քիմիան 

հանդիսանում է պլաստմասաների, ռետինի, արհեստական մանրաթելերի, 

սոսինձների, լաքերի և ներկանյութերի, շինանյութերի, սննդամթերքների, 

դեղամիջոցերի և այլնի արտադրությունների գիտական հիմքը։ Գործնականում չկա 

որևէ արտադրության բնագավառ, որն այս կամ այն չափով  չառնչվի դիսպերս 

համակարգերի հետ։ Կոլոիդային քիմիան նոր հեռանկարներ է բացում երկրագնդի 

կեղևի պատմության ուսումնասիրման, հողի կոլոիդային–քիմիական 

հատկությունների և նրա բերքատվության միջև կապի բացահայտման, կյանքի 

առաջացման ու կենսագոյացման պայմանների մեխանիզմների  ուսումնասիրման 

համար։  Կոլոիդային քիմիան  հանդիսանում է այնպիսի հարակից գիտությունների 

հիմնարար ուսմունք, ինչպիսիք են ժամանակակից կենսաբանությունը, 

հողագիտությունը, երկրաբանությունը, մետեորոլոգիան։ Առարկայի 

ուսումնասիրությունը ուսանողներից պահանջում է գիտելիքներ  անօրգանական, 



օրգանական քիմիայից, անալիտիկ քիմիայից, ֆիզիկական քիմիայից, 

դեղաբանությունից։ 

2. Դաընթացի նպատակը և խնդիրները 

 

2.1. Առարկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացումներ 

կոլոիդային քիմիայի ուսումնասիրության առակայի և խնդիրների վերաբերյալ, 

ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ քիմիայի դերի և 

նշանակության վերաբերյալ:   

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ ուսանողներին տալ տեսական գիտելիքներ և 

գործնական հմտություններ շուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ 

կադրերի  պատրաստման համար։  

 

3.Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/․ 

 

«Կոլոիդային քիմիա” առարկան նախատեսված է դեղագործական քիմիա 

բակալավր 2-րդ կուրսի համար: Դասընթացի նպատակն է. ուսանողների մոտ 

ձևավորել գիտելիքներ «Կոլոիդ քիմիա” առարկայի վերաբերյալ։ 

 «Կոլոիդ քիմիա“  առարկան ամբողջությամբ համապատասխանում է 

ԲՄԿ ՊԿՉ-ի  պահանջներին: 

Հիմնական կրթական ծրագիրը սահմանում է յուրահատուկ իրազեկություններ 

առանձին առարկաների, ինչպես նաև «Կոլոիդ քիմիա“ առարկայի համար: Այդ 

առարկան կարևոր է ուսանողի կրթական հետաքրքրությունների շրջանակում ըստ 

ՀԿԾ-ի:  

Առարկայի ուսումնասիրությունը ուսանողներից պահանջում է գիտելիքներ 

անօրգանական, օրգանական քիմիայից, անալիտիկ քիմիայից, ֆիզիկական 

քիմիայից, դեղաբանությունից:   

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

կոմպետենցիաները․ 

 

                                                           
1 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


 Առարկայի տիրապետումից հետո ուսանողը պետք է իմանա. 

 Կոլոիդ համակարգերի առանձնահատկությունները և նրանց ուսումնասիրման 

ժամանակակից մեթոդները, դիսպերս համակարգերում տեղի ունեցող 

պրոցեսների օրինաչափությունները:  

 Կարողանա.  

 Դիսպերս համակարգում տեղի ունեցող պրոցեսներին տալ գիտական 

բացատրություններ: 

  Տիրապետի. 

 Ուսանողը կտիրապետի դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների 

կառավարման օրինաչափություններին: 

 5.Դասընթացի ընթացքում կիրականանա նաև ծրագրի 

     Ընդհանրական կոմպետենցիաներ  

  Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)`  

ԳԿ1  վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն,  
ԳԿ2  կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն,  
ԳԿ3  հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ,  
ԳԿ4  մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ,  
ԳԿ5  մայրենի լեզվով բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն,  
ԳԿ6  երկրորդ օտար լեզվի իմացություն,  
ԳԿ7  տարրական համակարգչային գիտելիքներ,   
ԳԿ8  տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

          տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն),  
ԳԿ9   խնդիրների լուծում,  
ԳԿ10 որոշումների ընդունում:  

Միջանձնային կոմպետենցիաներ(ՄՁԿ)`  

ՄՁԿ1  քննադատական վերլուծության և ինքնաքննադատման ունակություն, 

ՄՁԿ2  թիմային աշխատանք,  

ՄՁԿ3  միջանձնային ունակություններ,  

ՄՁԿ4  միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն,  

ՄՁԿ5   այլ ոլորտների փորձագետների հետ շփվելու ունակություն, 

 ՄՁԿ6  բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում,  

ՄՁԿ7  միջազգային միջավայրում աշխատելու ունակություն,  

ՄՁԿ8  բարոյական արժեքներ:  

Համակարգային կոմպետենցիաներ(ՀԳԿ)`  

ՀԳԿ1  գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն,  

ՀԳԿ2  հետազոտություններ կատարելու ունակություններ,  

ՀԳԿ3  սովորելու ունակություն,  

ՀԳԿ4  նոր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն,  



ՀԳԿ5  նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն,  

ՀԳԿ6  առաջնորդի հատկություններ,  

ՀԳԿ7  այլ երկրների մշակույթների և սովորույթների իմացություն,  

ՀԳԿ8  ինքնուրույն աշխատելու ունակություն,  

ՀԳԿ9    նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու ունակություն,  

ՀԳԿ10  նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն,  

ՀԳԿ11  որակի կարևորության գիտակցում,  

ՀԳԿ12  հաջողության ձգտում:  

Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ)  

ԱԿ1  դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների 

իմացություն, 

ԱԿ2  հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ3  համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր  

տեղեկատվությունը,  

ԱԿ4  ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն,  

ԱԿ5  հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների 

զարգացման մեթոդները,  

ԱԿ6  կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները,  

ԱԿ7  ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում հետազոտությունների որակի 

իմացություն,  

ԱԿ8  հասկանալ գիտական տեսությունների ստուգման փորձարարական և 

դիտարկիչ միջոցների արդյունքերը։ 

  

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների2․ 

Առարկայի ուսումնառությունից հետո ուսանողը պետք է իմանա՝ 

- Նյութերի կոլոիդային վիճակի մասին 

- Դիսպերս համակարգերի կառուցվածքի ու հատկությունների մասին 

- Դիսպերս համակարգերում տեղի ունեցող պրոցեսների օրինաչափությունների 

մասին  

- Կոլոիդային համակարգերում տեղի ունեցող պրոցեսների կառավարման 

մասին 

ԿԱՐՈՂԱՆԱ՝ 

- Օգտվել գիտական տերմինաբանությունից; 

- Տրված խնդիրը լուծելու համար օգտվել տարբեր տեսություններից; 

- Տարբերել և վերլուծել նյութերի կառուցվածքյին առանձնահատկությունները; 

 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Տիրապետել՝ 

 

- Քիմիայի հիմնական օրենքները և գաղափարները; 

- Տարածական մտածողության ձևին; 

- Տեղեկատվության փնտրման  և մշակման փորձին; 

- Քիմիական փոխազդեցությունների բազմազանությանը։ 

 

«Կոլոիդային քիմիա»  առարկայի խորը գիտելիքների իմացությունը նպաստում է 

քիմիական, դեղագործական, դեղաբանական    և   այլ առարկաների  որոշակի իմացությանը:  

Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում առարկայի  լիարժեք իմացությունը 

կարևոր է  լիարժեք  մասնագետ   դառնալու  համար:  «Կոլոիդային քիմիա» դասընթացի 

յուրացման, արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել քիմիայի, դեղագործության, դեղաբանության, բժշկության, 

փորձագիտության և այլ բնագավառներում։ Միևնույն ժամանակ այն կարևոր է  նաև  բնական 

այլ գիտությունների ուսումնասիրման համար:   

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը  

 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

3 կրեդիտ/ 90 ժամ - 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 20  

Գործնական աշխատանք 8  

Սեմինար պարապմունք – – 

Լաբորատոր աշխատանք 18  

Ինքնուրույն աշխատանք 44  

Ընդամենը 90  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

Ստուգարք   

 



7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները3 ․  

 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: 

 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 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են4՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

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

նարկներ և այլն): 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 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 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

7.1 Դասավանդման մեթոդներներն են՝5 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․․․․ 

 

7.2. Ուսումնառության մեթոդներն են6՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․․․․  

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

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

 



 

 

 

 

 



8. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների7. 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Բաժին 1. Ներածություն։ Դիսպերս համակարգերի բնութագրերը:  

Թեմա 1. Կոլոիդային քիմիա առարկան և դասընթացի 

բովանդակությունը:Դիսպերս համակարգերի նկարագիրը: Դիսպերս 

համակարգերի բնորոշ հատկանիշները:Դիսպերս համակարգերի դասակարգումը 

ըստ դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայրի  ագրեգատային վիճակների, ըստ 

դիսպերսության ասրիճանի, լիոֆիլ և լիոֆոբ համակարգեր: 

4    8 

2.  Բաժին 2. Մակերևույթների թերմոդինամիկա: Բաժանման մակերևույթ և ուժային 

դաշտեր: 

Թեմա  2.     Մակերևույթների թեմոդինամիկա: Մակերևույթային ազատ էներգիա: 

Մակերևույթային լարվածությունը որպես ուժային դաշտի 

բնութագիր:Ադսորբցիա։ Հիմնական օրինաչափությունները: Ադսորբցիան որպես 

մակերևույթային երևույթ: Ադսորբցիայի տեսակները և շարժիչ ուժերը: 

Ֆիզիկական և քիմիական ադորբցիա: Պոլիմոլեկուլային ադսորբցիա: 

Թեմա  3.     Ադսորբցիան հեղուկ գազ սահմանագծի վրա: Ադսորբցիան պինդ 

մակերևույթի վրա: Պինդ մակերևույթի վրա ադսորբցիայի 

առանձնահատկությունները: Ադսորբցիայի իզոթերմները։ Պոլիմոլեկուլային 

ադսորբցիա ԲԷՏ-ի տեսությունը: Գիպսի հավասարումը: Հենրիի և Ֆրենդլիխի 

4 
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7 Նման է օրացուցային պլանին 



էմպիրիկ հավասարումները: Լենգմյուրի մոնոմոլեկուլային ադսորբցիայի 

տեսութունը։ Մակերևույթային ակտիվ և ոչ ակտիվ նյութեր: 

 

 

3. Բաժին 3.Կոլոիդային համակարգերի մոլեկուլային-կինետիկական հատկությունները։ 

Թեմ 4. Բրոունյան շարժում։ Դիֆուզիա։ Օսմոտիկ երևույթներ։ Էյնշտեյնի հավասարումը։ 
Սեդիմենտացիա։ Սեդիմենտացիոն հավասարակշռություն։ 

4  2 4 8 

4. Բաժին 4. Կոլոիդների էլեկտրական և օպտիկական հատկությունները 

Թեմա 5 Դիսպերս համակարգի էլեկտրական հատկությունները: 

Էլեկտրակինետիկական երևույթներ: Էլեկտրաֆորեզ: Էլեկտրաօսմոս: Նստեցման 

և հոսքի պետենցիալներ: Կոլոիդ համակարգերի մաքրումը Դիալիզ և 

Էլեկտրադիալիզ: Ուլտրաֆիլտրացիա:  

Թեմա  6 Դիսպերս համակարգերի օպտիկական հատկությունները: Լույսի 

կլանումը և ցրումը: Օպալեսցենցիա և ֆլուորեսցենցիա: Ռելլեյի հավասարումը: 

Լամբերտ Բերի հավասարումը: Հետազոտման օպտիկական եղանակները: 

 

4  2 4 8 



 

5.  Բաժին 5. Դիսպերս համակարգերի կայունությունը և անկայունությունը։ 

Թեմա 7. Դիսպերս համակարգերի կայունությունը։ Ագրեգատային և 

սեդեենտացիոն կայունություն: Կոլոիդների մակարդումը էլեկտրոլիտներով։ 

Շույլց-Հարդիի կանոնը։Կոլոիդների փոխադարձ մակարդումը։ 

  

2   2 6 

6. Բաժին 6 Կոլոիդների ռեոլոգիական հատկությունները։ 

Թեմա  8 Սուսպենզիաներ և էմուլսիաներ: Մածուկները որպես կառուցքավորված 

համակարգեր: Էմուլսիաների կայունությունը: Փրփուրներ, նրանց 

կայունությունը, ստացումը և կիրառումը: 

 

2  2 2 6 

7.    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20  8 18 46 

 

9.Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

 Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

(ներառյալ սկզբնաղբյուրները էլեկտրոնային կրիչներով,տեղեկատվական ռեսուրսների բազաները) 

 

№ 

 

Անվանումը/հեղինակ Հրատարակման  

Տարի 

 Պարտադիր գրականություն  

1 А.Д. Зимон.  Коллоидная химия  1984 



2.  

3. 

Д.А .Фридрихсберг. Курс коллоидной химии.  

С.С. Воютцкий. Курс коллоидной химии 

 

1980 

1975 

 Լրացուցիչ գրականութուն  

1 1.Уильямс В., Уильямс Х., Физическая химия для биологов, перевод с 

англ. «МИР»,М 

1978 

2 2. Ֆրիդրիխբերգ Դ. Ա. Կոլոիդային քիմիայի դասընթաց. Երևանի 

համալսարանի հրատարակչություն,Ե.  

 . 
1978 

 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

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

1. Համացանց  

2. Լեկցիաների էլեկտրոնային տարբերակներ  

 

10. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

                                    10.1. Դասախոսության ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն8 

1. Ներածություն: Դիսպերս 

համակարգերի բնութագրերը: 

Ծանոթանալ կոլոիդային քիմիա 

առարկայի հետ, նրա 

2 ՊԳ 1,2 

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



ուսումնասիրման խնդիրներին  և 

մեթոդներին, կապը այլ 

առարկաների հետ: 

2. Դիսպերս համակարգերի բնորոշ 

հատկանիշները: 

Անհամասեռություն և 

դիսպերսություն 

Ծանոթանալ  դիսպերս 

համակարգերի դասակարգման հետ 

ըստ դիսպերրս ֆազի միջավայրի և 

ագրեգատային վիճակի: 

2 ՊԳ 1, 2,ԼԳ. 1,2 

3․ Մակերևույթների 

թերմոդինամիկա: Բաժանման 

մակերևույթ և ուժային դաշտեր: 

Ծանոթանալ    մակերևույթային 

ազատ էներգիա հասկացության հետ: 

Պարզաբանել մակերևույթային 

լարվածությունը որպես ուժային 

դաշտի բնութագիր երևույթը: 

 

2 ՊԳ 1, 2 

4․ Ադսորբցիայի հիմնական 

օրինաչափությունները: 

  Ադսորբցիան որպես 

մակերևույթային երևույթ: 

2 ՊԳ 1, 2,3 

5․  Պոլիմոլեկուլային ադսորբցիա 

ԲԷՏ-ի տեսությունը: Մոլեկուլի 

էլեկտրոնա-տատանողա-

պտտողական հատկությունները: 

   Գիպսի , Հենրիի և Ֆրենդլիխի 

էմպիրիկ հավասարումները : 

2 ՊԳ 1, 2;  

6․ Ադսորբցիան հեղուկ գազ 

սահմանագծի վրա: Հեղուկ գազ 

սահմանագծի վրա ադսորբցիայի 

առանձնահատկությունները: 

  Մակերևույթային ակտիվ և ոչ 

ակտիվ նյութեր։ 

2 ՊԳ 1, 2 ,ԼԳ. 1,2 

7. Ադսորբցիան պինդ մակերևույթի 

վրա: 

  Պինդ մակերևույթի վրա 

ադսորբցիայի երևույթի  

առանձնահատկությունները։  

2 ՊԳ 1, 2, 3, ԼԳ. 1. 



8.  Դիսպերս համակարգի 

էլեկտրական հատկությունները: 

Կրկնակի էլեկտրական 

շերտ։Ձետտա 

պոտենցիալ։Էլեկտրաֆորեզ և 

էլեկտրաօսմոս։Կվինկեի և Դորնի 

պոտենցիալները։ 

2 ՊԳ 1, 2 

9. Դիսպերս համակարգերի 

օպտիկական հատկությունները: 

Լույսի կլանման և ցրման 

երևույթները :Ռելեի 

հավասարումը։Ֆլուորեսցենցենցիա 

և օպալեսցենցիա։ 

2 ՊԳ 1, 2, 3, ԼԳ.2 

10. Դիսպերս համակարգերի 

կայունությունը ագրեգատային և 

սեդեենտացիոն կայունություն: 

Կոլոիդ համակարգերի 

մակարդումը։Մակարդման 

օրինաչաթությունները և 

կինետիկան։ 

2 ՊԳ 1, 2, 3. ԼԳ. 2 

 Ընդամենը  20  

 

10.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

1. Կոլոիդային 

համակարգեր։Դիսպերսություն և 

դիսպերսության աստիճան։Հոմոգեն 

  2 Հարցում  ՊԳ.3; ԼԳ. 1,2 

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



և հետերոգեն համակարգեր։ 

2. Կոլոիդների մոլեկուլային-

կինետիկական հատկությունները։ 

 2 Հարցում   ԼԳ 1- 2 

3․ Կոլոիդների էլեկտրական 

հատկությունները։ 

 2 Հարցում  ՊԳ 3, 2; ԼԳ 1,2 

4․ Կոլոիդ միցելների կառուցվածքը։  2 Հարցում  ՊԳ 3, ; ԼԳ 1, 2 

 Ընդամենը  8    

 

 

10.3.  Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Կոլոիդ լուծույթների ստացումը։ Կոլոիդ լուծույթների 

ստացման եղանակները։ 

4 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ1-2 

2. Կոլոիդների մոլեկուլային-

կինետիկական հատկությունները 

Հեղուկների փոխադարձ 

դիֆուզիան։ 

4 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ1-2 

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



3․ Կոլոիդ լուծույթների մաքրումը։ Դիալիզ և 

էլեկտրադիալիզ։ 

4 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ-2 

4․ Կոլոիդների էլեկտրական 

հատկությունները 

Էլեկտրաֆորեզ և 

էլեկտրաօսմոս։ 

4 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ 

5. Կոլոիդների օպտիկական 

հատկությունները։ 

Հեղուկի օպտիկական 

խտության որոշումը 

սպեկտրաֆոտոչափական  

եղանակով։ 

2 Հարցում, 

քննարկում 

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ1 

 Ընդամենը  18   

 

 

10.4.Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Իրական և կոլոիդային 

լուծույթներ 

Դիսպերս համակարգեր Զեկույց  Հունվար Զեկույց, հարց ու 

պատասխան 

ՊԳ. 1,  ԼԳ -2. 

2. Կոպիտ դիսպերս 

համակարգեր 

Էմուլսիաներ ր 

սուսպենզիաներ 

Զեկույց  Փետրվար Զեկույց, հարց ու 

պատասխան 

ՊԳ 1; ԼԳ 1 

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



3. Բարձրմոլեկուլային 

միացությունների 

լուծույթները 

Բարձրմոլեկուլային 

միացությունների 

լուծույթների 

հատկությունները։ 

Ռեֆերատ Մարտ Հարց ու պատասխան ԼԳ , 1 

4. Փրփուրներ և օճառներ։ Փրփուրները և օճառները 

որպես դիսպերս 

համակարգեր։ 

Զեկույց Ապրիլ Զեկույց, հարց ու 

պատասխան 

ՊԳ -1, 2.,ԼԳ1. 

 

10. 5. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Լսարան, լաբորատորիա 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար Ֆենոլ, աղաթթու, ֆորմալին, ռեզորցին, էթիլսպիրտ, ացետոն, ծծմբական թթու։ 

Սարքեր, սարքավորումներ 

Փորձանոթներ, բաժակներ, կաթոցիկներ, սպիրտայրոց, լաբորատոային կշեռք, 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման աղբյուր, վիսկոզոմետր, Ռեբինդերի 

սարքը։ 

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

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

կազմակերպելու համար 



11. 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 կարգի14։ 

 

11.1 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։ 

 

12.Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 
                                                           
14«Վանաձորի Հ. Թումանյ անի անվան պետական համալ սարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտել իքների ստուգման, գնահատման և 

հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   30.062022թ.),   



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 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով):15 

 

13.Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

«Կոլոիդ քիմիա» դասընթացի հանրագումարային 

քննությունների 

 

1. Ներածություն: Դիսպերս համակարգերի բնութագրերը: Կոլոիդային քիմիա 

առարկան և դասընթացի բովանդակությունը:  

2. Դիսպերս համակարգերի բնորոշ հատկանիշները: Անհամասեռություն և 

դիսպերսություն:  

3. Կոլոիդային համակարգերի մոլեկուլային –կինետիկական հատկությունները։ 

4. Դիսպերս համակարգերի դասակարգումը ըստ դիսպերս ֆազի և դիսպերս 

միջավայրի և ագրեգատային վիճակների, ըստ դիսպերսության ասրիճանի, լիոֆիլ և 

լիոֆոբ համակարգեր: 

5. Մակերևույթային երևույթների թերմոդինամիկա: Բաժանման մակերևույթ և 

ուժային դաշտեր: Մակերևույթային ազատ էներգիա:  

6. Մակերևույթային լարվածությունը, որպես ուժային դաշտի բնութագիր: 

7. Ադսորբցիայի հիմնական օրինաչափությունները: Ադսորբցիան որպես 

մակերևույթային երևույթ: Ադսորբցիայի տեսակները և պատճառները: 

8. Ֆիզիկական և քիմիական ադորբցիա:  

9. Հիդրոֆոբ կոլոիդ լուծույթների ստացումը։ 

 10. Գիպսի հավասարումը: Հենրիի և Ֆրենդլիխի էմպիրիկ հավասարումները: 

Լենգմյուրի մոնոմոլեկուլային ադսորբցիայի տեսութունը: Պոլիմոլեկուլային 

ադսորբցիա ԲԷՏ-ի տեսությունը:  

11. Ադսորբցիան հեղուկ -գազ սահմանագծի վրա։  Հեղուկ-գազ սահմանագծի վրա 

ադսորբցիայի առանձնահատկությունները։  

                                                           
15 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  



12. Մակերևույթային ակտիվ և ոչ ակտիվ նյութեր։ Մակերևութային ակտիվ նյութերի 

դիրքորոշումը հեղուկ գազ սահմանագծի վրա: 

13. Լուծված նյութի կոնցենտրացիայի ադսորբցիայի և մակերևույթային 

լարվածության կապ: Շիշկովսկու հավասարումը: Գիուկլո Տրաուբեյի կանոնը:   

14. Ադսորբցիան պինդ մակերևույթի վրա: Պինդ մակերևույթի վրա ադսորբցիայի 

առանձնահատկությունները:  

15. Գազերի ադսորբցիան պինդ մակերևույթի վրա: Հեղուկների ադսորբցիան պինդ 

մակերևույթների վրա: 

16. Ռեբինդերի կանոնը: Ֆայանս -Պաննետի կանոնը: Իոնափոխանակային 

ադսորբցիա: Ադսորբցիայի կիրառումը արտադրության և էկոլոգիայի մեջ:  

17. Դիսպերս համակարգի էլեկտրական հատկությունները: Էլեկտրակինետիկական 

երևույթներ: Էլեկտրաֆորեզ: Էլեկտրաօսմոս: Նստեցման և հոսքի պոտենցիալներ: 

18. Կրկնակի էլեկտրական շերտ: Շերտի առաջացման տեսակները:  

19. Միցելագոյացումը դիսպերս համակարգերում: Յուրահատուկ ադսորբցիա: 

Վերալիցքավորում:  

20. Իզոէլեկտրական վիճակ: Էլեկտրակինետիկական երևույթների կիրառումը:  

21. Դիսպերս համակարգերի օպտիկական հատկությունները:  

22. Լույսի կլանումը և ցրումը: Օպալեսցենցիա և ֆլուորեսցենցիա: Ռելլեյի 

հավասարումը: Լամբերտ Բերի հավասարումը: Հետազոտման օպտիկական 

եղանակները:  

23. Դիսպերս համակարգերիմոլեկուլային կինետիկական հատկությունները: 

Մոլեկուլային կինետիկակական հատկությունների պատճառները:  

24. Բրոունյան շարժում և դիֆուզիա: Ֆիկի օրենքը: Էնշտեյնի հավասարումը: 

Օսմոտիկ երևույթները կոլոիդային համակարգերում: 

25.Սեդիմենտացիա։ Սեդիմենտացիոն հավասարակշռություն: Սեդիմենտացիոն 

անալիզ:  

26. Դիսպերս համակարգերի կայունությունը ագրեգատային և սեդիմենտացիոն 

կայունություն: Կոագուլյացիա և կոալեսցենցիա:  

27.Մակարդման կինետիկան: Շուլց-Հարդիի կանոնը:  

28. Դիսպերս համակարգերի ստացումը և մաքրումը: Կոլոիդ համակարգերի 

ստացման դասակարգումը: Կոլոիդ համակարգերի մաքրումը։  



29.  Դիալիզ և էլեկտրադիալիզ: Ուլտրաֆիլտրացիա:  

30. Սուսպենզիաներ և էմուլսիաներ: Մածուկները որպես կառուցքավորված 

համակարգեր: Էմուլսիաների կայունությունը:  

31. Փրփուրներ, նրանց կայունությունը, ստացումը և կիրառումը:  

32. Աէրոզոլեր, նրանց առաջացումը, կառուցվածքը և հատկությունները: Աէրոզոլերի 

գործնական նշանակությունը և կիրառումը: 

 33. Աէրոզոլերի քայքայման և նրանց որսման եղանակները: Պինդ փրփուրներ: 

34. Բարձր մոլեկուլային միացությունների կոլոիդային քիմիա: Մոլեկուլային 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

35.Կոլոիդային համակարգերի էլեկտրական հատկությունները։ Կոլոիդ մասնիկների 

կառուցվածքը և լիցքը։ 

36.Հիդրոֆիլ կոլոիդ լուծույթների ստացումը 

37.Լիոֆոբ կոլոիդ համակարգերի մակարդումը էլեկտրոլիտների միջոցով։ 

38. Կոլոիդային համակարգերի էլեկտրա-կինետիկական հատկությունները։ 

39. Կոլոիդային համակարգերի էլեկտրա-կինետիկական հատկությունները։ 

40. Սպիտակուցային միցելների կառուցվածքը 

41.Սեդիմենտացիոն անալիզ 

42. Կոլոիդ համակարգերի փոխադարձ մակարդումը  

43. Քացախաթթվի ադսորբցիայի երևույթը պինդ ադսորբենտի վրա։  

44. Դոնդողներ։ Դոնդողների ուռչեցումը։  

44. Կոլոիդային համակարգերի ռեոլոգիական հատկությունները 

45. Կոլոիդային համակարգերի ռեոլոգիական հատկությունները 

46. Բարձրամոլեկուլային միացությունների լուծույթներ։ Բարձրամոլեկուլային 

լուծույթների կայունությունը 

47. Կոլոիդների մակարդումը և կայունությունը 

 48. ԲՄՄ-ի լուծույթների առանձնահատկությունները, մածուցիկությունը: 

 49. Կարևորագույն բնական և արհեստական ԲՄՄ:  

 



Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

      (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի -------շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Դիսպերս համակարգերի բնութագրերը: Կոլոիդային քիմիա առարկան և 

դասընթացի բովանդակությունը:  

 

2. Դիալիզ և էլեկտրադիալիզ: Ուլտրաֆիլտրացիա:  

 

3 Սպիտակուցային միցելների կառուցվածքը 

……. 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. 

2. 

3……. 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

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

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. 

2. 

3……. 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. 

2. 

3……. 

 

1.1. Գնահատման չափանիշները16. 

 Տեսական գիտելիքները               - 20 

 Գործնական աշխատանքները   - 20 

 Սեմինար պարապմունքները    - 20 

 Լաբորատոր աշխատանքները  - 20 

 Ինքնուրույն աշխատանքը         - 20 

 

 

                                                           
16 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

 
         Մասնագիտություն՝                     ___053101.00.6       ՔԻՄԻԱ________ 
     /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝               _053101.02.6    _ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ՔԻՄԻԱ  
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` __ՔԻՄԻԱՅԻ _ԲԱԿԱԼԱՎՐ_________            
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2023 
 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

  ՔԿ/բ – 021 Կոլոիդային քիմիա 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 46 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 18 

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն   44 

Ընդամենը   90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Առարկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 

հստակ պատկերացումներ կոլոիդային քիմիայի 

ուսումնասիրության առակայի և խնդիրների վերաբերյալ, 

ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ 

քիմիա դերի և նշանակության վերաբերյալ:   

. Դասընթացի  խնդիրներն են ուսանողներին տալ տեսական 

գիտելիքներ և գործնական հմտություններ շուկայի 

պահանջներին համապատասխան մրցունակ կադրերի  

պատրաստմանը։  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

-  Տեսական և կիրառական քիմիայի հիմնական 

գաղափարները; 

- Ընդհանուր  և անօրգանական քիմիայի ընդհանուր 

դրույթները; 



- տիրապետի փորձարարական աշխատանքների 

կատարման մեթոդներին 

- տիրապետի վերլուծություն կատարելու մեթոդական 

հմտություններին: 

Կարողունակություն 

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 կարողություն որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

 հանձնարարաված գրականության հիման վրա կազմել 

ռեֆերատներ, 

-   տարբեր թեմաների մշակում։ 

 տիրապետի փորձարարական աշխատանքների 

կատարման մեթոդներին 

 տիրապետի վերլուծություն կատարելու մեթոդական 

հմտություններին: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Բաժին 1. Ներածություն։ Դիսպերս համակարգերի 

բնութագրերը: 

Բաժին 2.  Մակերևույթների թերմոդինամիկա: Բաժանման 

մակերևույթ և ուժային դաշտեր: 

Բաժին 3. Կոլոիդային համակարգերի մոլեկուլային-

կինետիկական հատկությունները։ 

Բաժին 4.  Կոլոիդների էլեկտրական և օպտիկական 

հատկությունները 

Բաժին  5. Դիսպերս համակարգերի կայունությունը և 

անկայունությունը։ 

Բաժին  6. Կոլոիդների ռեոլոգիական հատկությունները 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Ստուգարք 

Գրականություն Պարտադիր գրականություն  

 

1.А.Д. Зимон.  Коллоидная химия  

2.Д.А .Фридрихсберг. Курс коллоидной химии.  

3.С.С. Воютцкий. Курс коллоидной химии 

 

1984 
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 Լրացուցիչ գրականութուն . 

 
1.Уильямс В., Уильямс Х., Физическая химия для биологов, 

перевод с англ. «МИР»,М 

 

.1978 

 
2. Ֆրիդրիխբերգ Դ. Ա. Կոլոիդային քիմիայի դասընթաց. 

Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,Ե.  
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