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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

1.1. Դեղամիջոցների կառուցվածքի ուսումնասիրություն առարկան նախատեսված է 

դեղագործական քիմիա բակալավր 4-րդ կուրսի ուսանողների համար և բխում է 

համանուն կրթական ծրագրի բովանդակությունից։Այն հանդիսանում է 

Դեղագիտական քիմիա առարկայի կարևորագույն բաժիններից մեկը և 

նպատակամղված է դեղերի կառուցվածքի ու անալիզի ամենա տարածված և 

ընդհանուր եզանակների ուսումնասիրությանը․ բացահայտելու համար ,այն 

կապը ,որն գոյություն ունի դեղերի կառուցվածքի և նրանց թերապեվտիկ 

ազդեցության միջև։Գործուն վերահսկողություն սահմանելու դեղերի որակի 

նկատմամբ։ 

1.2. Դասընթացի տեղը կրթական համակարգում: 

 Դեղամիջոցների կառուցվածքի ուսումնասիրություն առարկայի անհրաժեշտությունը 

կրթական համակարգում նախ և առաջ պայմանավորված է դեղագործ քիմիկոսների  նոր 

սերնդի ձևաորմամբ։Քիմիկոսներ,որոնք կկարողանան իրենց առջև դրված խնդիրները լուծել 

հետազոտման ժամանակակից միջոցների ներգրավմամբ։Ապահովել դեղերի որակի 

նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն։ Լինելով կիրառական բնույթի առարկա ,այն 

հիմնված է ժամանակակից գիտական նվաճումների վրա։Նաև այն գիտելիքների վրա , որոնք 

ուսանողը ստացել է  ուսումնառության իր տարիների ընթացքում։Մյուս կողմից, առարկայի 

պատշած յուրացմամբ է պայմանավորված դեղագործակա ցիկլի մյուս առարկաների 

յուրացումը,բարձր մակարդակով հետազոտական աշխատանքների կատարումը,գոյություն 

ունեցող դեղերի կառուցվածքի ուսումնասիրությունն   և նորերի ստեղծումը։ 

 

2. Դասընթացի նպատակն ու խնդիրները 
Առարկայի նպատակը ուսանողներին դեղերի կառուցվածքի հետազոտման առավել 

տարածված եղանակների, այդ թվեւմ,հետազոտման ֆիզիկական, քիմիական,ֆիզիկա-

քիմիականր և կենսաբանական,եղանակների հետ ծանոթացնելն։Դրանցից յուրաքանչյուրի 

տեսական հիմունքնեի հաղորդումն է ։Համապատասխան սարքավորումների հետ 

աշխատելու փորձի ուսուցանումն է ։ Գործնականում դրանք կիրառելու հմտությունների 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
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հաղորդումն է։Հետազոտական բնույթի աշծատանք կատարելու համար  համապատասխան 

եղանակի ընտրության  հիմնավորումն է ։ 

 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/․ 

Դասընթացի պատշաճ յուրացման համար ուսանողը պետք է ունենա որոշակի 

մուտքային գիտելիքներ մաթեմատիկայից,ֆիզիկայից,անօրգանական և 

օրգանական քիմիայից ,ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիայից և հատկապես, 

անալիտիկ քիմիայից։ 

 

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

/կամ կոմպետենցիաները․ 
     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,  

                                                           
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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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 պահանջների3․ 
Առարկայի խորը իմացությունը  կնպաստի շուկայում մրցունակ և բանիմաց դեղագործ-

քիմիկոս մասնագետ ունենալու գործին ։Վերջնարդյունքում ուսանողը պետք է 

 Իմանա՝  

Դեղերի կառուցվածքի հետազոտման տարբեր եղանակների գոյության մասին 

Այդ եղանակներից յուրաքանչյուրի տեսական հիմունքները մասին 

Դեզամիջոցների հետազոտման այս կան այն եղանակի կիրառման սկզբուքայնորեն 

հնարավորություն մասին։ 

Կարողանա՝ 

Ինքնուրույն  աշխատել ուսումնական և գիտական գրականության հետ 

Ընտրել և հիմնավորել հետազոտման համապատասխան եղանակը 

Օգտվել հետազոտման համար անհրաժեստ սարքավորումից  

Պատրաստել հետազոտման համար անհրաժեստ լուծույթները 

Մշակել ու ամփոփել գիտափորձի վերջնարդյունքները 

Տիրապետի՝ 

Օգտագործվող սարքավորումները կարգաբերելու տեխնիկային 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



6 

Տեխնիկայի անվտանգության կանոններին 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը  
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

3կրեդիտ/90 ժամ 3 կրեդիտ/90 ժամ 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24  

Գործնական աշխատանք 8  

Սեմինար պարապմունք –  

Լաբորատոր աշխատանք 14  

Ինքնուրույն աշխատանք 44  

Ընդամենը 90  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

Հանրագումարային 

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 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, 
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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: 

 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 են4՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

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

ձեռնարկներ 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: 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



8 

 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: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներն են՝ 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 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․․․․  
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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
 

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.  Թեմա 1. Ատոմի կառուցվածքը։ Ատոմի մոդելները: Ատոմը և  քվանտային մեխանիկան ։  4   3 

2.  Թեմա 2. Դ. Ի.Մենդելեևի Պարբերական օրենքը և համակարգը; Պարբերական օրենքը և 

ատոմի կառուցվածքի ժամանակակից տեսությունը։ Տարրերի հատկությունները։ 

Մետաղական, ոչ մետաղական  հատկություններ։, էլեկտրաբացասականություն։ 

Ռեակցիոնաակտիվություն։ 

4 2 2 3 

3. Թեմա 3. Քիմիական կապ։  Քիմիական կապի տարատեսակները : Վալենտական կապերի 

և մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդները։ 

4 2 4 3 

4. Թեմա 4.  Քիմիական կապի բնույթը կոմպլեքս միացություններում: 4 2 4 3 

5.   Թեմա 5. Գոտիների տեսությունը։:  4  2 4 

6. Թեմա 6. Կոնդենսացված համակարգեր։:  4 2 2 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24 8 14 20 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. И.А. Пресс. Строение вещества 2004 

2. M. Карапетянц, С. Дракин. Строение вещества. 1970 

3. Н. Ахметов. Общая и неорганическая химия. 1981 
Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Ս. Կ. Գրիգորյան. Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա  1983. 

2. Հովհ. Չալտիկյան. Ֆիզիկական քիմիա  1970. 

3. Дж. Спайс. Химическая связь и строение 1966 
Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 
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1. Համացանց  

2. Լեկցիաների էլեկտրոնային տարբերակներ  

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսության ուսումնամեթոդական քարտ  
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն5 

1. Ներածություն: Դասական 

պատկերացումներ նյութի կառուցվածքի 

վերաբերյալ։ 

Ծանոթանալ նյութի կառույց առարկայի հետ, 

նրա ուսումնասիրման խնդիրներին  և 

մեթոդներին, կապը այլ առարկաների հետ: 

2 ՊԳ 1,2 

2. Ատոմը և մատերիան։ Փորձարարական 

տվյալներ, որոնք հաստատում են ատոմի 

բարդ կառուցվածքը։ Սուբատոմային 

մասնիկներ։ Ատոմի մոդելները։  

Ատոմը, որպես բարդ կառույց։   2 ՊԳ 1, 2 

3․ Գաղափար քվանտային տեսության մասին։ 

Քվանտային թվեր։ Ատոմների էլեկտրոնային 

բանաձևերը։  Էլեկտրոնի վիճակը ատոմի մեջ։ 

Ատոմի կառուցվածքը քվանտային տեսության 

տեսանկյունից։ 

2 ՊԳ 1, 2 

4․ Ալիքա-մասնիկային երկվածություն։ Դե-

Բրոյլի հավասարումը։ Անորոշությունների 

սկզբունքը։ Շրեդինգերի հավասարումը։ 

Ալիքային ֆունկցիա։ Էլեկտրոնային ամպ և 

ատոմային օրբիտալներ։  

Նոր պատկերացումներ միկրոմասնիկներիի 

շարժման վերաբերյալ։ Էլեկտրոնների շարժման 

օրինաչափությունները ատոմի մեջ։  

2 ՊԳ 1, 2,3 

5․  Դ. Ի.Մենդելեևի Պարբերական օրենքը և 

համակարգը։ Պարբերական համակարգի 

կառուցվածքը։ Մեծ և փոքր 

պարբերություններ։ Գլխավոր և 

երկրորդական ենթախմբեր։ Պարբերական 

օրենքի և պարբերական համակարգի 

ժամանակակից մեկնաբանումները և 

հիմնավորումները։ 

Դ. Ի.Մենդելեևի Պարբերական օրենքի 

ժամանակակից ձևակերպումը և տարրերի 

հատկությունները փոփոխման 

պարբերականությունը։  

2 ՊԳ 1, 2;  

                                                           
5 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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6․ Տարրերի հատկությունները։ Դրանց 

մետաղական և ոչ մետաղական 

հատկությունները։ Ատոմային շառավիղներ։ 

Էլեկտրաբացասականություն։ 

Խնամակցություն էլեկտրոնի նկատմամբ։ 

Իոնիզացման էներգիա և պոտենցիալ։ 

Ներթափանցման և էկրանացման երևույթներ։  

Քիմիական տարրերի ծայրամասային 

հատկությունները։ 

2 ՊԳ 1, 2  

7. Քիմիական կապի առաջացման 

պատճառները։ Քիմիական կապի քվանտա-

մեխանիկական նկարագիրը։ Կապի 

տեսակները։ Կապի առաջացման 

մեխանիզմները։ 

Ատոմներից մոլեկուլի առաջացման 

պատճառները և պայմանները։ 

2 ՊԳ 1, 2, 3 

8.  Կովալենտ քիմիական կապ։ Կովալենտ 

քիմիական կապի բնութագրիչները։ Կապի 

ուղղվածությունը, հագեցվածությունը և 

տեղայնությունը։  և -ի կապեր։ Մոլեկուլի 

երկրաչափությունը։  

Կովալենտ մոլեկուլի առաջացումը և 

երկրաչափությունը։ 

2 ՊԳ 1, 2 

7.  Հիբրիդացման տեսություն։ Հիբրիդացման 

տարատեսակները և դրանց դերը մոլեկուլի 

կառուցվածքի մեջ։  

Հիբրիդացման երևույթը մոլեկուլում։  2 ՊԳ 1, 2, 3 

8. Իոնական կապ։ Մետաղական կապ։ 

Ջրածնական կապ։ Ներմոլեկուլային և 

միջմոլեկուլային ջրածնական կապեր։  

Քիմիական կապի այլ դրսևորումները։ 2 ՊԳ 1, 2, 3. ԼԳ. 3 

9.  Վալենտական կապերի տեսությունը։ 

Մոլեկուլի կառուցվածքը ըստ վալենտական 

կապերի տեսության ։ Վալենտական 

օրբիտալներ։  

Մոլեկուլի կառուցվածքը ըստ վալենտական 

կապերի տեսության։ 

2 ՊԳ 1, 2, 3 

10.  Մոլեկուլների օրբիտալների տեսությունը։ 

Կապակցող և ոչ կապակցող օրբիտալներ։ 

Մոլեկուլի կառուցվածքը ըստ  մոլեկուլյար 

օրբիտալների տեսության։  Գոտիների 

տեսությունը։  

Մոլեկուլների մագնիսական և գունային 

հատկությունները ըստ  մոլեկուլյար 

օրբիտալների տեսության։   

2 ՊԳ 1, 2, 3 
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11 Քիմիական կապի բնույթը կոմպլեքս 

միացություններում։ Բյուրեղական դաշտի 

տեսությունը։ Լիգանդների 

սպեկտրաքիմիական շարքը։ Բարձր 

սպինային և ցածր սպինային կոմպլեքս 

միացություններ։ 

Կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքը։  2 ՊԳ  3 

12. Մոլեկուլի վարքագիծը էլեկտրական 

դաշտում։ Բևեռային և ոչ բևեռային 

մոլեկուլներ։ Դիպոլ –մոմենտ։ Քեզոմի, 

Լոնդոնի և Դեբայի երևույթները։ 

Միջմոլեկուլային ազդեցություններ։ 

Միջմոլեկուլային հարակցային ուժեր։ 2 ՊԳ 1, 2, 3 

 Ընդամենը  24  

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն 

1. Ատոմը որպես բարդ կառույց  Փորձարարական աշխատանքներ , 

որոնք հաստատում են ատոմի բարդ 

կառուցվածքը 

2 Հարցում  ՊԳ.3;  

2. Դ. Մենդելեևի Պպարբերական օրենքը և 

համակարգը։ 
Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի 

կառուցվածքը 

2 Հարցում   ԼԳ 1- 3 

3․ Քիմիական կապ։ Քիմիական կապի բնույթը և 

տեսակները 

2 Հարցում  ՊԳ 3, 2; ԼԳ 1 

4․ Միջմոլեկուլային փոխազդեցության ուժեր Մոլեկուլի վարքագիծը էլեկտրական 

դաշտում 

2 Հարցում  ՊԳ 3, ; ԼԳ 1, 3 

 Ընդամենը  8    

 

12.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
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հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն6 

1. Մոլեկուլի կառույցի որոշումը 

ռեֆրակտաչափական եղանակով 

Մոլեկուլի կառուցվածքի 

հաստատում։ 

4 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ-2 

2. Հեղուկների դիէլեկտրիկական 

հաստոտունի որոշումը 

զարկումների եղանակով։ 

Մոլեկուլների հիմնական 

պարամետրերի որոշումը։ 

2 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ-3 

3․ Հեղուկի մակերեւույթային լարման 

չափումը եւ պարախորի  հաշվումը։ 

Պարախորը, որպես մոլեկուլի 

ադետիվ և կոնսուետիվ հատկություն։ 

4 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ3 

4․ Խմելու ջրի  ակտիվացման 

աստիճանի գնահատումը ՈւՄ-

սպեկտրասկոպիայի եղանակով։ 

Սպեկտրոսկոպիա։ 2 Հարցում, 

քննարկում  

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ 

5. Հեղուկի օպտիկական խտության 

որոշումը 

սպեկտրաֆոտոչափական  

եղանակով։ 

Լուսակլանում 2 Հարցում, 

քննարկում 

Լաբորատոր 

աշխատանքների 

մեթոդական 

ցուցումներ, ԼԳ3 

 Ընդամենը  14   

 

 

12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  
 

                                                           
6 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը7 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն8 

1. Էլեկտրոնի լիցքի որոշումը 

Միլլիկենի եղանակով։ 

Տարրական մասնիկների 

հատկությունները։ 

Զեկույց  Սեպտեմբեր Զեկույց, հարց ու 

պատասխան 

ՊԳ. 1,  ԼԳ -2. 

2. Ֆրանկի և Հերցի փորձը և 

նրա նշանակությունը 

Բորի գաղափարների 

հաստատման գործում։ 

Ատոմների ստացիոնար 

վիճակների հաստատումը։ 

Զեկույց  Հոկտեմբեր Զեկույց, հարց ու 

պատասխան 

ՊԳ 1; ԼԳ 2.3 

3. Դ. Մենդելեևի 

Պպարբերական օրենքը և 

համակարգը։ 

Քիմիական տարրերի 

հատկությունները։ 

Ռեֆերատ Նոյեմբեր Հարց ու պատասխան ԼԳ , 3 

4. Գոտիների տեսությունը։ Քիմիական կապը 

բյուրեղներում։ 

Զեկույց Դեկտեմբեր Զեկույց, հարց ու 

պատասխան 

ՊԳ -1, 2.,ԼԳ3. 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

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  

 

                                                           
7 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
8 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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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 կարգի9։ 

 

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  

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

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

30.062022թ.),   



16 

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):10 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Դասական պատկերացումներ նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ։ Ատոմը  որպես 

բարդ կառույց։  

2. Կատոդային ճառագայթներ։ 

3. Էլեկտրոնի հայտնագործումը Թոմսոնի կողմից։ 

4. Ռենտգենյան ճառագայթներ։ 

5. Ռադիոակտիվություն և ռադիոակտիվ ճառագայթներ։ 

6. Ատոմի մոդելները։  

7. Ջրածնի ատոմի գծային սպեկտորը. 

8. Ռեզերֆորդի աշխատանքները։ 

9. Գաղափար քվանտային տեսության վերաբերյալ։ 

10. Պլանկի հավասարումը։ 

11. Բորի կանխավարկածները և ջրածնի ատոմի  վերաբերյալ նրա մոդելը։ 

12. Ատոմի մոդելը ըստ Բորի։ Ատոմի քվանտա-մեխանիկական նկարագիրը։ Ատոմային 

վիճակների դիսկրետության ստուգումը։ Ֆրանկի և Հերցի փորձը։ 

13. Ատոմային օրբիտալներ։ 

14. Միկրոմասնիկների ալիքա-մասնիկայի  երկվածությունը։  Դե-Բրոյլի հավասարումը։ 

15. Անորոշության սկզբունքը։ 

16. Շրեդինգերի հավասարումը։ 

17. Բազմաէլեկտրոնային ատոմներ։ Դ. Ի. Մենդելեևի պարբերական օրենքը և 

համակարգը։ 

18. Պարբերական օրենքի ժամանակակից մեկնաբանումները։ 

19. Պաուլի սկզբունքը։ 

20. Հունդի կանոնը։ 

21. Կլեչկովսկու 1-ին և 2-րդ կանոնները։ 

22. Քվանտային թվեր։  

23. Էլեկտրոնի վիճակը ատոմի մեջ։ 

24. Իոնացման էներգիա և պոտենցիալ։ 

25. Էլեկտրոնի նկատմամբ խնամակցության էներգիա։ 

26. Էլեկտրաբացասականություն։ 

27. Ատոմային և իոնային շառավիղներ։ 

28. Էկռանացման և ներթափանցման երևույթները։ 

29. Քիմիական կապ։ 

30. Քիմիական կապի տեսակները։ 

31. Քիմիական կապի պոտենցիալ կորը։ 

32. Կովալենտ քիմիական կապ։ 

33. Կովալենտ կապի բնութագրիչները։ 

34. Բևեռային և ոչ բևեռային մոլեկուլներ։ 

                                                           
10 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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35. Դիպոլ մոմենտ։ 

36.  և  -ի կապեր։ 

37. Ոչ տեղայնացված կովալենտ կապեր։ 

38. Հիբրիդացման տեսությունը։ Հիբրիդացման տարատեսակները։ 

39. Հիբրիդացումը և մոլեկուլի կառուցվածքը։ 

40. Իոնական քիմիական կապ։ 

41. Մետաղական քիմիական կապ։ 

42. Ջրածնական կապ։ 

43. Ջրածնական կապի տարատեսակները։ 

44. Քիմիական կապի առաջացման մեխանիզմները։ 

45. Վալենտականության քվանտային բնույթը։ 

46. Քիմիական կապի բույթը կոմպլեքս միացություններում։ 

47. Վալենտական կապերի մեթոդը։ 

48. Մոլեկուլային օրբիտալների  մեթոդը։ 

49. Բյուրեղային դաշտի տեսությունը։ 

50. Լիգանդների սպեկտրա-քիմիական շարքը։ 

51. Բարձր սպինային և ցածր սպինային կոմպլեքս միացություններ։ 

52. Դալտոնիտներ և բերտոլիտներ։ 

53. Ոչ վալենտաչափական քիմիական միացություններ։ 

54. Քիմիայի հիմնական օրենքները պինդ բյուրեղային նյութերի համար։ 

55. Գոտիների տեսությունը։ 

 

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

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Դասական պատկերացումներ նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ։ Ատոմը  որպես բարդ 

կառույց։ 

2. Էլեկտրոնի հայտնագործումը Թոմսոնի կողմից։ 

3. Ատոմի մոդելները։ 

4. Ատոմի մոդելը ըստ Բորի։ Ատոմի քվանտա-մեխանիկական նկարագիրը։ Ատոմային 

վիճակների դիսկրետության ստուգումը։ Ֆրանկի և Հերցի փորձը։ 

5. Շրեդինգերի հավասարումը։ 

6. Պարբերական օրենքի ժամանակակից մեկնաբանումները։ 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Դասական պատկերացումներ նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ։ Ատոմը  

որպես բարդ կառույց։  

2. Կատոդային ճառագայթներ։ 

3. Էլեկտրոնի հայտնագործումը Թոմսոնի կողմից։ 

4. Ռենտգենյան ճառագայթներ։ 

5. Ռադիոակտիվություն և ռադիոակտիվ ճառագայթներ։ 

6. Ատոմի մոդելները։  

7. Ջրածնի ատոմի գծային սպեկտորը. 

8. Ռեզերֆորդի աշխատանքները։ 

9. Գաղափար քվանտային տեսության վերաբերյալ։ 

10. Պլանկի հավասարումը։ 

11. Բորի կանխավարկածները և ջրածնի ատոմի  վերաբերյալ նրա մոդելը։ 
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12. Ատոմի մոդելը ըստ Բորի։ Ատոմի քվանտա-մեխանիկական նկարագիրը։ 

Ատոմային վիճակների դիսկրետության ստուգումը։ Ֆրանկի և Հերցի 

փորձը։ 

13. Ատոմային օրբիտալներ։ 

14. Միկրոմասնիկների ալիքա-մասնիկայի  երկվածությունը։  Դե-Բրոյլի 

հավասարումը։ 

15. Անորոշության սկզբունքը։ 

16. Շրեդինգերի հավասարումը։ 

17. Բազմաէլեկտրոնային ատոմներ։ Դ. Ի. Մենդելեևի պարբերական օրենքը և 

համակարգը։ 

18. Պարբերական օրենքի ժամանակակից մեկնաբանումները։ 

19. Պաուլի սկզբունքը։ 

20. Հունդի կանոնը։ 

21. Կլեչկովսկու 1-ին և 2-րդ կանոնները։ 

22. Քվանտային թվեր։  

23. Էլեկտրոնի վիճակը ատոմի մեջ։ 

24. Իոնացման էներգիա և պոտենցիալ։ 

25. Էլեկտրոնի նկատմամբ խնամակցության էներգիա։ 

26. Էլեկտրաբացասականություն։ 

27. Ատոմային և իոնային շառավիղներ։ 
 

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

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Էկռանացման և ներթափանցման երևույթները։ 

2. Քիմիական կապի տեսակները։ 

3. Հիբրիդացման տեսությունը։ Հիբրիդացման տարատեսակները։ 

4. Քիմիական կապի բույթը կոմպլեքս միացություններում։ 

5. Վալենտական կապերի մեթոդը։ 

6. Լիգանդների սպեկտրա-քիմիական շարքը։ 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Էկռանացման և ներթափանցման երևույթները։ 

2. Քիմիական կապ։ 

3. Քիմիական կապի տեսակները։ 

4. Քիմիական կապի պոտենցիալ կորը։ 

5. Կովալենտ քիմիական կապ։ 

6. Կովալենտ կապի բնութագրիչները։ 

7. Բևեռային և ոչ բևեռային մոլեկուլներ։ 

8. Դիպոլ մոմենտ։ 

9.  և  -ի կապեր։ 

10. Ոչ տեղայնացված կովալենտ կապեր։ 

11. Հիբրիդացման տեսությունը։ Հիբրիդացման տարատեսակները։ 

12. Հիբրիդացումը և մոլեկուլի կառուցվածքը։ 

13. Իոնական քիմիական կապ։ 

14. Մետաղական քիմիական կապ։ 

15. Ջրածնական կապ։ 
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16. Ջրածնական կապի տարատեսակները։ 

17. Քիմիական կապի առաջացման մեխանիզմները։ 

18. Վալենտականության քվանտային բնույթը։ 

19. Քիմիական կապի բույթը կոմպլեքս միացություններում։ 

20. Վալենտական կապերի մեթոդը։ 

21. Մոլեկուլային օրբիտալների  մեթոդը։ 

22. Բյուրեղային դաշտի տեսությունը։ 

23. Լիգանդների սպեկտրա-քիմիական շարքը։ 

24. Բարձր սպինային և ցածր սպինային կոմպլեքս միացություններ։ 

25. Դալտոնիտներ և բերտոլիտներ։ 

26. Ոչ վալենտաչափական քիմիական միացություններ։ 

27. Քիմիայի հիմնական օրենքները պինդ բյուրեղային նյութերի համար։ 

28. Գոտիների տեսությունը։ 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները. 
Ուսանողների գիտելիքների վերջնական գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 20 միավոր 

 Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանք 20 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 40 միավոր 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը ––– 100 միավոր 
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«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 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՔԿ/բ-055 - Նյութի կառույց 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3/90 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 46 Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 8 

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 44 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

Առարկայի յուրացման հիմնական նպատակը հանդիսանում է 

ուսանողների կողմից ատոմների և մոլեկուլների էլեկտրոնային 

կառուցվածքի հիմնական դրույթների յուրացումը և  մոլեկուլյար 

համակարգերի բնույթի և վերափոխումների որոշման համար 

սպեկտրասկոպիայի տարբեր տեսակների կիրառման  

հմուտությունների ձեռք բերումը։  

 
Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 
Հմտություն 

 տիրապետի փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին 

 տիրապետի վերլուծություն կատարելու մեթոդական 

հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 տիրապետել բարձրամոլեկուլային միացությունների 

քիմիայի փորձարարական մեթոդներին, 

 բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիայի վերաբերյալ 

գիտելիքները, հմտությունների նոր տեխնոլոգիաների 

մշակման  և այլ բնագավառներում կիրառելու, 

  կարողություն որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

 հանձնարարաված գրականության հիման վրա կազմել 

ռեֆերատներ, 

 տարբեր թեմաների մշակում։ 
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Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ատոմի կառուցվածքը։ Ատոմի մոդելները: Ատոմը և  

քվանտային մեխանիկան ։ Թեմա 2. Դ. Ի.Մենդելեևի Պարբերական 

օրենքը և համակարգը; Պարբերական օրենքը և ատոմի 

կառուցվածքի ժամանակակից տեսությունը։ Տարրերի 

հատկությունները։ Մետաղական, ոչ մետաղական  հատկություններ։, 

էլեկտրաբացասականություն։ Ռեակցիոնաակտիվություն։ Թեմա 3. 

Քիմիական կապ։  Քիմիական կապի տարատեսակները : 

Վալենտական կապերի և մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդները։ 

Թեմա 4.  Քիմիական կապի բնույթը կոմպլեքս միացություններում: 

Թեմա 5. Գոտիների տեսությունը։ 

Թեմա 6. Կոնդենսացված համակարգեր։ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է ըստ բուհում գործող «Ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման 

կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.), 

Գրականություն Պարտադիր գրականություն 

1. И.А. Пресс. Строение вещества2004 

2. M. Карапетянц, С. Дракин. Строение вещества. 1970 

3. Н. Ахметов. Общая и неорганическая химия. 1981 

 

Լրացուցիչ գրականութուն 

1. Ս. Կ. Գրիգորյան. Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա1983 

2. Հովհ. Չալտիկյան. Ֆիզիկական քիմիա1970. 

3. Дж. Спайс. Химическая связь и строение. 1966 

 

https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf

