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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 

2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է տալ  գիտելիքներ  դեղերի որակի պետական 

վերասհսկողությանեղանակների,  դեղերի արտադրության տարբեր փուլերից 

մինչև հիվանդի կողմից ընդունվելը  որակի հսկման, մաքրության որոշման 

մեթոդների,դեղամիջոցների անորակության պատճառների , դեղերի 

կայունացման եղանակների,հակաօքսիդանտների , կոնսերվանտների 

վերաբերյալ:  

2.2Դասընթացի  խնդիրն  Է ձևավորել  հմտություններ և կարողություններ  

դեղանյութերի և դեղագործական հումքի անորակության հայտնաբերման, դեղերի 

իսկության որոշման , որակական և քանակական անալիզի վերաբերյալ   

 

3.Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դ աս ը ն թաց ն ե ր ը / Տվյալ դասնթացն 

ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը պետք է տիրապետի հետևյալ դասնթացներին` 

Դեղագործական քիմիա ,Դեղաբանության հիմունքներ 

 

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

կոմպետենցիաները․ 

 

 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

 նոր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն,  

 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն  
նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն  

5.Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների. 
      Դասընթացի ավարտին շրջանավարտը պետք է ունենա աշխատաշուկայի 

պահանջներին  համապատասխան կարողություններ և հմտություններ: Պետք է 

կարողանա օգտվել Պետական դեղագրքի համապատասխան հոդվածից,  որոշի  դեղի 

մաքրության աստիճանը,որոշի դեղամիջոցի  իսկությունը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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6.Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ/ 60 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 22  

Գործնական աշխատանք -  

Սեմինար պարապմունք -  

Լաբորատոր աշխատանք 10  

Ինքնուրույն աշխատանք 28  

Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

3. 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: 

 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։  
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Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, 

հետազոտությունը, գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) 

համապատասխան եզրակացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթո-

դական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

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

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

ձեռնարկներ և այլն): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական 

համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործունեության կառավարման գործ-

ընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսում-

նասիրման և լուծման նպատակով: 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի որևէ 

խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 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: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 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: 

 

4. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 
սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր․․․․ 

 

5. 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․․․․  



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

 

 

 

հ/հ 
Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Դեղամիջոցների  և դեղահումքի պետական վերահսկման դերն ու 

նշանակությունը:Պատրաստի դեղի որակի   հսկում:Դեղի որակի 

ապահովում:Դեղագիրք:Ֆարմակոպեական հոդված: 

4    4 

2.  Դեղերի որակի ապահովման կոդեքսներ, որակի ընդհանուր և առանձնահատուկ 

պահանջներ:Էտալոնային և ոչ էտալոնային եղանակներ:Ստանդարտ նմուշ 

4   2 4 

3.  Սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդների որոշում:Դեղերի որակի լրացուցիչ 

որոշում:Պիրոգենության , թունավորության, մանրէաբանական մաքրության և 

ստերիլության ստուգում 

4   2 6 

4.  Դեղագիտական անալիզի կենսաբանական և  մանրէաբանական եղանակներ   4   4 4 

5. Դեղերի անհամատեղելիությունը  :Դեղերի կայունացում: Կոնսերվանտներ, 

հակաօքսիդանքտներ  

4    4 

6 Բուժամիջոցների անորակության պատճառները, պիտանելիության ժամկետների  

և պահման բարենպաստ պայմանների որոշում 

2   2 6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22   10 28 
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7. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Государственная  фармакопеа  10  _ՐԴ    

2. Դեղագործական քիմիա  Ռ. Հակոբյան 1998 

3.  Ð. Ã . Áîðîÿí  , Ý. À. Àìðîÿí , Ý. Ñ. Ãàáðèåëÿí , Â. Ï. Àêîïÿí Ïðîãðàììèðîâàííàÿ  ôàðìàêîëîãèàÿ   2001 

4. Машковский М.Д.  Лекарственные  средства 1987 

5. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой2006 2006 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

2. Ëàêèí Ê.Ì. Êðèëîâ, Ôàðìàêîêèíåòèêà.  2001 

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

1. Վիդալ   

2. Համացանց  

 
8. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

8.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

 

 

 
հ

/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքա
նակ 

Գրականու

թյուն3 

1.  Դեղամիջոցների  և դեղահումքի պետական վերահսկման դերն ու Ֆաքրմակոպեական 4 ՊԳ 1,ՊԳ4 

                                                 
3 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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նշանակությունը:Պատրաստի դեղի  որակի   հսկում:Դեղի որակի 

ապահովում:Դեղագիրք:Ֆարմակոպեական հոդված: 

ժամանակավոր,մասնավոր  և 

ընդհանուր հոդվածներ, ակտիվ 

դեղաբանական բաղադրիչի 

որակի վերասկում 

2.  Դեղերի որակի ապահովման կոդեքսներ, որակի ընդհանուր և 

առանձնահատուկ պահանջներ:Էտալոնային և ոչ էտալոնային 

եղանակներ:Ստանդարտ նմուշ 

Մասնագիտական հիմնական 

կոդեքսներ. ՊԼ,ՊԿ,ՊԱ,ՊԴ,ՊԴ  

4 ՊԳ 5,ՊԳ4 

3.  Սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդների որոշում:Դեղերի որակի 

լրացուցիչ որոշում:Պիրոգենության , թունավորության, 

մանրէաբանական մաքրության և ստերիլության ստուգում 

Խառնուրդների առկայության 

ստւոգում և վերակսկում 

4 ՊԳ 1,ՊԳ4, 

ՊԳ 2,ՊԳ5 

4.  Դեղագիտական անալիզի կենսաբանական և  մանրէաբանական 

եղանակներ   

Սրտային գլիկոզիդների 

կենսաբանական ակտիվության 

,հակաբիոտիլկներիհիստամինա

յին նյութերի ակտիվության 

ստուգում 

4 ՊԳ 1,ՊԳ4, 

ՊԳ 3 

5.  Դեղերի անհամատեղելիությունը  :Դեղերի կայունացում: 

Կոնսերվանտներ, հակաքօքսիդանքտներ  

Բազմադեղաբոջւժություն, 

ֆիզիկական , քիմիական 

դեղաքբանական 

անհամատեղելիություն 

4 ՊԳ 1,ՊԳ4 

6.  Բուժամիջոցների անորակության պատճառները, պիտանելիության 

ժամկետների  և պահման բարենպաստ պայմանների որոշում 

Պիտանելիության 

ժամկետ,դեղաձևերի 

կայունացում, կայունացման 

եղանակները 

2 ՊԳ 1,ՊԳ5 

8.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

8.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
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հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամա
քանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականությ

ուն4 

1.  Դեղերի որակի ապահովման կոդեքսներ, որակի 

ընդհանուր և առանձնահատուկ 

պահանջներ:Էտալոնային և ոչ էտալոնային 

եղանակներ:Ստանդարտ նմուշ 

  Աշխատանքային ստանդարտ  և 

վկա նյութերի ստանդարտ 

նմուշ,դեղագիտական 

անալիզ,էքսպրես անալիզ, 

2 Բանավոր, 

գրավավոր և 

էլեկտրոնային 

ստուգում 

ՊԳ 1,ՊԳ2 

2.  Սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդների 

որոշում:Դեղերի որակի լրացուցիչ 

որոշում:Պիրոգենության , թունավորության, 

մանրէաբանական մաքրության և ստերիլության 

ստուգում 

Խառնուրդների սահմանային 

քանակի 

որոշում,հիստամինանման 

նյութերի առկայության որոշում, 

պիրոգենության ստուգում 

2 Դեղագրքային 

աշխատանք 

ՊԳ 1,ՊԳ5 

3.  Դեղագիտական անալիզի կենսաբանական և  

մանրէաբանական եղանակներ   

Հակաբիոտիկների և սրտային 

գլիկոզիդների կենսաբանական 

ակտիվություն, 

4 ռեֆերատ ՊԳ 1,ՊԳ4 

4.  Բուժամիջոցների անորակության պատճառները, 

պիտանելիության ժամկետների  և պահման 

բարենպաստ պայմանների որոշում 

Բազմադեղաբուժություն,դեղաբ

անական 

անհամատեղելիություն, 

պիտանելիության ժամկետ 

2 Բանավոր, 

գրավավոր և 

էլեկտրոնային 

ստուգում 

ՊԳ 1,ՊԳ3 

8.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
 

                                                 
4 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  

տեսակը5 

Ներկայացմա

ն ժամկետները 

Ստուգման 

ձևը 

Գրականությ

ուն6 

1.  Թորած ջրի նկատմամբ 

ներկայացվող 

պահանջները 

Պատրաստման, 

պահպանման, 

տեղափոխման համար 

ներկայցվող պահանջներ, 

ՊԴ 10-  հոդված 

Ռեֆերատ  Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, 

գրավավոր և 

էլեկտրոնայ

ին ստուգում 

 ՊԴ 

2.  Ներարկման  ջրի 

նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները 

Պատրաստման, 

պահպանման, 

տեղափոխման համար 

ներկայցվող պահանջներ, 

ՊԴ 10-  հոդված 

Շնորհանդես  Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, 

գրավավոր և 

էլեկտրոնային 

ստուգում 

ՊԴ 

3.  Ասեպտիկ պայմաններում 

պատրաստվող դեղերի 

նկատմամբ պահանջները  

Պատրաստման, 

պահպանման, 

տեղափոխման համար 

ներկայցվող պահանջներ, 

ՊԴ 9-10  հոդված 

Շնորհանդես Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր, 

գրավավոր և 

էլեկտրոնային 

ստուգում 

Բժշկության 

պատմություն 

4.  Դեղերի   մասին    օրենք     ՀՀ օրենք , 574 հրաման ռեֆերատ Կիսամյակի 

ընթացք 

Բանավոր, 

գրավավոր և 

էլեկտրոնային 

ստուգում 

ՊԴ  ՀՀ  

դեղերի 

մասին 

ընդհանուր 

դրույթ 

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

ֆարմացևտիկ փուլում 

Դեղերի 

անհամատեղելիություն  

ռեֆերատ Մինչև առաջին  

միջանկյալ 

քննություն 

Գրավոր 

ստուգում 

ՊԳ 1 

 

 

 

 

 

 

9. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)  

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար Վիդալ,պետական ֆարմակոպեա 

Սարքեր, սարքավորումներ Ինտերակտիվ գրատախտակ, համակարգիչ 

Համակարգչային ծրագրեր Լաբորատոր աշխատանքների համար մեթոդական ցուցումներ 

Այլ  



10. 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 կարգի7։ 

10.1. 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։ 

 

10.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 
Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ/ստուգարքով/։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

(Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով):8 

 

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

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

30.062022թ.),   

8 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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10.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
  

     Պետական ֆարմակոպեա 

     Դեղերի անորակության պատճառները 

    Ստանդարտ նմուշ 

    Սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդներ 

   Էտալոնային և ոչ էտաքլոնային լուծույթ 

    Ոչ  սպեցիֆիկ խառնուրդներ 

Դեղերի լրացուցիչ   ցուցանիշների    որոշում 

Դեղագիտական վերլուծության ժամանակակից եղանակներ  

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

      (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի -------շաբաթվա ընթացքում) 
 Ընդգրկված թեմաները. 

        Պետական ֆարմակոպեա 

           Ֆարմակոպեական հոդվածներ  

           Դեղերի մասին օրենք  

               Դեղերի անորակության պատճառները 

               Ստանդարտ նմուշ 

            ՎԿԱ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՆՄՈՒՇ 

            Աշխատանքային ստանդարտ նմուշ 

 

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

(2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի-------շաբաթվա ընթացքում) 
 Ընդգրկվող թեմաները. 

 

      Էտալոնային և ոչ էտաքլոնային լուծույթ 

      Ոչ  սպեցիֆիկ խառնուրդներ 

Դեղերի լրացուցիչ   ցուցանիշների    որոշում 

Դեղագիտական վերլուծության ժամանակակից եղանակներ  

Բազմադեղաբուժություն 

Դեղերի անհամատեղելիություն 

 

10.4. Գնահատման չափանիշները. 

 
 «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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«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 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ - 050 Դեղամիջոցների պետական վերահսկում   

Դասընթացի

ն 

հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառո

ւթյան տարի 

/ կիսամյակ 

4 –րդ կուրս  2-րդ կիսամյակ  

Ժամերի 

բաշխումը 

Լսարանային 32 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  

աշխատանք 

10 

Գործնական 

աշխատանք 

- 

Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման 

ձևը 
Ստուգարք  

Դասընթացի 

նպատակը 

նպատակն  է   տալ գիտելիքներ  դեղի ազդեղ և օժանդակ նյութերի, թորած ջրի, 

կենսաբանական հավելվումների, կիսաֆաբրիկատների, դեղաբուսայկան հումքի,դեղերի 

անորակության պատճառների, նրանց որակի վերաքհսկման եղանակների   վերքաբերյալ 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյու

նքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  -  դեղերի ասդեցության ուղիներ, դոզա, էլիմինացիա, սիներգիզմ, 

անտագոնիզմ, կումուլյացիա,դեղերի դասակարգում 
ֆարմակոլոգիական խմբեր 

Հմտություն 
• ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

• որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

• հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 

ռեֆերատներ: 

Կարողունակություն 
• ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, 

• նախաձեռնություններ և հմտություններ ձեռք բերել 

դեղագործության մասին գիտելիքները ըստ 

անհրաժեշտության օգտագործելու համար, 

• թեմատիկ պլաններին համապատասխան տիրապետի 

գրականության մշակմանը, տալով քննադատական 

վերլուծություն: 
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Դասընթացի 

բովանդակու

թյունը 

Թեմա 1 .  Պետական ֆարմակոպեա          

Թեմա 2. Ֆարմակոպեական հոդվածներ 

Թեմա 3.  Ընդհանուր և մասնավոր Ֆարմակոպեական հոդվածներ 

Թեմա 4. Դեղերի մասին օրենք 

Թեմա 5. 574   Ն   հրաման  

 Թեմա 6.  Դեղերի անորակության պատճառները 

Թեմա 7.  Ստանդարտ նմուշ 

Թեմա 8. Էտալոնային և ոչ էտալոնային եղանակ 

Թեմա 9. Ոչ  սպեցիֆիկ խառնուրդներ 

Թեմա 10. Սպեցիֆիկ խառնուրդներ 

Թեմա 11. Դեղերի լրացուցիչ   ցուցանիշների    որոշում 

Թեմա 12. Դեղագիտական վերլուծության ժամանակակից եղանակներ  

 

Գնահատմա

ն մեթոդները 

և 

չափանիշներ

ը 

Գնահատումը կատարվում է ըստ բուհում գործող 

«Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և 

հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական 

խորհրդի կողմից 30.062022թ.), 

Գրականությ

ուն 

Պարտադիր   գրականություն  

 Государственная  фармакопеа 

 Դեղագործական քիմիա  Ռ. Հակոբյան 

 Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой2006 

  Ð. Ã . Áîðîÿí  Êëèíè÷åñêàÿ  ôàðìàêîëîãèàÿ 

 

 

Լրացուցիչ գրականություն 

 Է. Ս.Գաբրիելյան  Ֆարմակոլոգիա      

 Ëàêèí Ê.Ì. Êðèëîâ, Ôàðìàêîêèíåòèêà. 

 

 

 

 

 

 

 


