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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․    
      Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն–2 տեսական  առարկան 

Ռադիոֆիզիկա մասնագիտության ուսումնական պլանի ընդհանուր մասնագիտական 

դասընթացների կրթաբլոկի հիմնական դասընթացներից է, որը ներառում  է 

ռադիոֆիզիկայի տեսական հիմունքները՝ կարևորվելով    մասնագիտության  կրթական 

ծրագրի  արդյունավետ իրականացման գործընթացում:  

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները.  

 

2.1 Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի 

հատկություններին միջավայրում՝ հաշվի առնելով նյութի կառուցվածքային  տարրեր 

հանդիսացող լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցությունները, շարժումները և 

ամբողջությամբ, միջավայրի էլեկտրամագնիսական      հատկությունները 

        
 

2.2 Դասընթացի  խնդիրներն են՝  բացահայտել  էլեկտրադինամիկայի և էլեկտրոնային 

տեսության սկզբունքները, հիմնարար օրինաչափությունները, հավասարումները և 

պարզաբանել նրանց դերը միջավայրի  նյութի էլեկտրական, դիէլեկտրիկ և մագնիսական 

հատկությունների բացատրման մեջ, քննարկել միջավայրում էլեկտրամագնիսական 

դաշտի տարածման, անդրադարձման, բեկման օրինաչափությունները, ինչպես նաև 

ռադիոֆիզիկական, տեխնիկական կիրառությունների հնարավորությունները:  

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները 

և հմտությունները  /դասընթացները/.  

Ուսանողը  պետք է տիրապետի՝ ընդհանուր ֆիզիկայի /մեխանիկա և 

էլեկտրամագնիսականություն/, տեսական ֆիզիկայի /էլեկտրադինամիկա և 

էլեկտրոնային տեսություն-1/ առարկաների դասընթացներից ստացած  գիտելիքների, 

ունենա համապատասխան մաթեմատիկական պատրաստվածություն, տիրապետի 

վեկտորական և թենզորական հաշվի հիմունքներին, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 

հավասարումների հատկություններին, լուծման մեթոդներին: 

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

կոմպետենցիաները․  

Գիտելիք 

 Դասական էլեկտրոնային տեսության հիմնական սկզբունքները, դրույթները 

Մաքսվել-Լորենցի հավասարումները միկրոսկոպիկ էլեկտրամագնիսական  դաշտի 

համար, մակրոսկոպիկ միջինացված դաշտի հավասարումները; 

 Միջավայրի նյութի էլեկտրամագնիսական հատկությունների բնորոշումը,  

բացատրությունը  և մեկնաբանությունը էլեկտրամագնիսական դաշտի համար 

Մաքսվելի տեսությամբ  դասական էլեկտրոնային տեսության սկզբունքների և 

դրույթների հիման վրա: 

                                                           
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    

1. Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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 Միջավայրում ստացիոնար էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի հիմնական 

օրինաչափությունները, առանձնահատկությունները  

 Միջավայրում էլեկտրամագնիսական դաշտի տարածման, անդրադարձման, բեկման 

երևույթների տեսական հիմունքները,  օրենքները,  հավասարումները; 

 Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում դաշտի համար և հաստատուն հոսանքի 

օրենքները: 

 Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտի հավասարումները և  

քվազիստացիոնար պրոցեսները;  

Հմտություն 

 Էլեկտրադինամիկայի հիմնական խնդիրների լուծման, լուծումների վերլուծության և 

մեկնաբանության: 
 Վեկտորական և թենզորական հանրահաշվի հասկացությունների, 

գործողությունների, մեթոդների  կիրառման միջավայրում էլեկտրամագնիսական 

դաշտի բնութագրերի և հավասարումների  վերլուծությունների ու 

մեկնաբանությունների  նկատմամբ; 

 էլեկտրադինամիկայի տեսական և գործնական խնդիրների լուծման 

մաթեմատիկական և ֆիզիկական մեթոդների, տեխնիկական կիրառությունների  

հնարավորություների և եղանակների տիրապետման: 

Կարողունակություն 

 Էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հավասարումների կիրառում միջավայրի 

նյութի էլեկտրամագնիսական հատկությունների բնորոշման և բացատրման, 

հաստատուն հոսանքի հիմնական օրենքների, քվազիստացիոնար 

էլեկտրամագնիսական դաշտի և պրոցեսների, միջավայրում էլեկտրամագնիսական 

ալիքների առաջացման, տարածման  երևույթների բացատրման և գնահատման 

նկատմամբ:  

 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հավասարումներ կիրառում հաստատուն 

հոսանքի հիմնական օրենքների դուրս բերման նկատմամբ; 

 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հավասարումների կիրառում 

քվազիստացիոնար դաշտի և պրոցեսների նկատմամբ; 

 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հավասարումների կիրառում միջավայրում 

էլեկտրամագնիսական ալիքների առաջացման, տարածման, անդրադարձման և 

բեկման  օրենքների ստացման և մեկնաբանման նկատմամբ; 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․  

 Դասընթացի յուրացման արդյունքները, ստացած գիտելիքները,հմտությունները և 

կարողությունները կրթական ծրագրի շրջանավարտների կողմից կարող են կիրառվել 

ռադիոֆիզիկական համակարգերի, մասնավորապես,ռադիոէլեկտրոնային սարքերի, 

սարքավորումների, տեխնոլոգիաների  հետ աշխատելիս: 

 

                                                           
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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6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 

6 կրեդիտ/180 

ժամ 
 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն            24  

Գործնական աշխատանք            48  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք             108  

Ընդամենը             180  

Ստուգման ձևը  ընթացիկ 

քննություն 

 

 

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, խմբային աշխատանքների, տնային 

առաջադրանքների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 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: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած    

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 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 

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.  Դասական էլեկտրոնային տեսության հիմնական սկզբունքները, դրույթները  և 

հավասարումները 

4  6  16 

2.  Էլեկտրամագնիսական դաշտը միջավայրում 4  8  18 

3. Ստացիոնար էլեկտրական դաշտը միջավայրում 3  8  14 

4. Ստացիոնար մագնիսական դաշտը միջավայրում 3  8  14 

5. Մաքսվելի հավասարումները և հաստատուն հոսանքի օրենքները 2  6  12 

6. Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտ և քվազիստացիոնար պրոցեսներ 4  6  16 

7. Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում 4  6  18 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24  48  108 

 

11.Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Դասախոսությունների համառոտագրություն, Ս.Ա. Խառատյան,  

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 
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2. М.М Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин, Классическая электродинамика.  М. Наука, 1985 

3. Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс теоретической физики, т.2. Теория поля.               М. Наука, 1988 

4. Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс теоретической физики, т.8., Электродинамика сплошных сред,   М. Наука, 1982  

5. Мултановский В.В., Василевский А.С., Курс теоретической физики   М. Просвещение,1990 

6. Свирский М.С., Электронная  теория вещества,  М. Просвещение, 1980 

7. Беллюстин С.В., Классическая  электронная  теория,          М.,изд. ВШ , 1971 

8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике          М. Наука, 1970 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

 

1. Семянистый В.И., Цукерман В.В., Задачник –практикум по математической теории поля,          М. Просвещение,1977 

2. Жирнов И.И., Задачник- практикум по электродинамике,          М. Просвещение, 1970 

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

1.   

2.   

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 
 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Դասական էլեկտրոնային 
տեսության հիմնական 
սկզբունքները, դրույթները  և 
հավասարումները 

Մաքսվել-Լորենցի հավասարումները միկրոսկոպիկ 

էլեկտրամագնիսական  դաշտի համար, նրանց մակրոսկոպիկ 

միջինացումը: Միկրոսկոպիկ դաշտի էներգիան և 

իմպուլսը,էլեկտրամագնիսական դաշտի իներտությունը: 

          4  ՊԳ 1, ՊԳ 5, ՊԳ 6 ,ՊԳ 7 

2. Էլեկտրամագնիսական դաշտը 
միջավայրում 

Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական դաշտի 

համար միջավայրում: Միջավայրի նյութի բևեռացումը և 

մագնիսացումը, բևեռացման և մագնիսացման 

           4 ՊԳ 1, ՊԳ 2, ՊԳ 4,ՊԳ 7 

                                                           
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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հոսանքներ:Նյութական հավասարումներ: Եզրային պայմաններ: 

Դաշտի հավասարումները պոտենցիալների համար 

միջավայրում: Դաշտի էներգիան, էներգիայի հոսքի խտությունը և  

իմպուլսը միջավայրում: 

 3. Ստացիոնար էլեկտրական դաշտը 

միջավայրում 

Ստացիոնար էլեկտրական դաշտի հավասարումները 

միջավայրում:  Հաղորդիչների համակարգը համասեռ 

դիէլեկտրիկներում, ունակության գործակիցներ: 

Էլեկտրաստատիկ  դաշտի էներգիան և լիցքավորված 

մարմինների համակարգի փոխազդեցության էներգիան: 

Մարմինների համակարգի վրա ազդող ուժը  ստացիոնար 

էլէկտրական դաշտում: 

            3   ՊԳ 1, ՊԳ 2, ՊԳ 5,  

4. Ստացիոնար մագնիսական դաշտը 
միջավայրում 

Ստացիոնար մագնիսական դաշտի հավասարումները 

միջավայրում: Գծային հոսանքների մագնիսական դաշտը: 

Հաղորդիչների փակ համակարգը համասեռ մագնիսական 

միջավայրում: Հաստատուն հոսանքների մագնիսական դաշտի 

էներգիան, ինդուկցիայի գործակիցներ: Մամինների համակարգի 

վրա ազդող ուժը ստացիոնար մագնիսական դաշտում: 

            3   ՊԳ 1, ՊԳ 2, ՊԳ 5, 

6. Մաքսվելի հավասարումները և 
հաստատուն հոսանքի օրենքները 

Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական դաշտը: Մաքսվելի 

հավասարումները և hաստատուն հոսանքի հիմնական 

օրենքները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքերով: 

          2      ՊԳ 1, ՊԳ 2, 

7. Քվազիստացիոնար 
էլեկտրամագնիսական դաշտ և 
քվազիստացիոնար պրոցեսներ 

Քվազիստացիոնար դաշտի հավասարումները և նրանց 

կիրառությունները  հաղորդիչների փակ համակարգով 

հոսանքների հաշվման   համար փոփոխական մագնիսական 

դաշտում: Շարժվող հաղորդիչը մագնիսական դաշտում: 

             4    ՊԳ 1, ՊԳ 3, ՊԳ 2, ՊԳ 5, 

8. Էլեկտրամագնիսական ալիքները 
միջավայրում 

Էլեկտրամագնիսական ալիքները իդեալական համասեռ 

դիէլեկտրիկներում: Էլեկտրամագնիսական ալիքների 

անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկների բաժանման  

սահմանում: Էլեկտրամագնիսական ալիքները համասեռ 

հաղորդիչ միջավայրում: 

              4    ՊԳ 1, ՊԳ 2, ՊԳ 4 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 
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հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1 Դասական էլեկտրոնային 
տեսության հիմնական 
սկզբունքները, դրույթները  և 
հավասարումները 

Մաքսվել-Լորենցի հավասարումները 

միկրոսկոպիկ էլեկտրամագնիսական  

դաշտի համար, նրանց մակրոսկոպիկ 

միջինացումը: Միկրոսկոպիկ դաշտի 

էներգիան և իմպուլսը,  

            6 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1, ԼԳ 2 

2 Էլեկտրամագնիսական դաշտը 
միջավայրում 

Միջավայրի նյութի բևեռացումը և 

մագնիսացումը, բևեռացման և 

մագնիսացման հոսանքներ:Նյութական 

հավասարումներ: Եզրային պայմաններ: 

Դաշտի հավասարումները 

պոտենցիալների համար միջավայրում 

            8 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1, ԼԳ 2 

3 Ստացիոնար էլեկտրական 

դաշտը միջավայրում 
Ստացիոնար էլեկտրական դաշտի 

հավասարումները միջավայրում:  

Հաղորդիչների համակարգը համասեռ 

դիէլեկտրիկներում,ունակության 

գործակիցներ:Էլեկտրաստատիկ  դաշտի 

և լիցքավորված մարմինների համա 

կարգի փոխազդեցության էներգիան:  

             8 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1, ԼԳ 2 

4 Ստացիոնար մագնիսական 
դաշտը միջավայրում 

Ստացիոնար մագնիսական դաշտի 

հավասարումները միջավայրում: 

Հաղորդիչների փակ համակարգը 

համասեռ մագնիսական միջավայրում: 

Հաստատուն հոսանքի մագնիսական 

դաշտի էներգիան, ինդուկցիայի 

գործակիցներ: Մամինների համակարգի 

վրա ազդող ուժը ստացիոնար 

             8 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1, ԼԳ 2 

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

5 Մաքսվելի հավասարումները և 
հաստատուն հոսանքի 
օրենքները 

Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական 

դաշտը: Մաքսվելի հավասարումները և 

hաստատուն հոսանքի հիմնական 

օրենքները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 

տեսքերով: 

             6 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1, ԼԳ 2 

6 Քվազիստացիոնար 
էլեկտրամագնիսական դաշտ և 

քվազիստացիոնար պրոցեսներ 

Քվազիստացիոնար դաշտի 

հավասարումները և նրանց 

կիրառությունները  հաղորդիչների փակ 

համակարգով հոսանքների հաշվման   

համար փոփոխական մագնիսական 

դաշտում:  

             6 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1, ԼԳ 2 

7 Էլեկտրամագնիսական 
ալիքները միջավայրում 

Էլեկտրամագնիսական ալիքները 

իդեալական համասեռ դիէլեկտրիկ 

ներում:Էլեկտրամագնիսական ալիք 

ների անդրադարձումը և բեկումը 

դիէլեկտրիկների բաժանման սահմա 

նում: Էլեկտրամագնիսական ալիքները 

համասեռ հաղորդիչ միջավայրում: 

             6 Գրավոր/բանավոր ՊԳ 8, ԼԳ 1  ԼԳ 2 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  
 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը 

Գրականությու

ն12 

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

ճնշումը և զանգվածը: 

Իմպուլսի պահպանման 

ընդհանրացված օրենք  

էլեկտրամագնիսական դաշտի 

իներտությունը:  

էլեկտրամագնիսական ալիքների 

ճնշման արտահայտությունը 

ուղղահայաց անկման դեպքում: 

ռեֆերատ գրաֆիկով 

սահմանված 

ժամկետներում 

գրավոր ՊԳ2, ՊԳ4 

2. Էլեկտրաստատիկ դաշտը 

միջավայրում նյութերի 

բաժանման սահմանների վրա և 

լիցքերի խտության 

անընդհատության 

խախտումների առկայության 

դեպքում: 

Որոշել էլեկտրաստատիկ  դաշտի 

վեկտորները դիէլեկտրիկ 

միջավայրում և բաժանման սահմանի 

վրա՝ հաշվի առնելով միջավայրի 

նյութի բևեռացումը: Գնահատել 

դաշտի վեկտորների 

փոփոխությունները  

Անհատական 

առաջադրանք 

 բանավոր ՊԳ5, ՊԳ7 

3. Գծային հոսանքների 

մագնիսական դաշտը 

Մաքսվելի հավասարումների 

կիրառումըլ գծային հոսանքների  

մագնիսական դաշտի նկատմամբ՝ 

միջավայրում:  

աշխ. տետր գրաֆիկով 

սահմանված 

ժամկետներում 

գրավոր ՊԳ2, ՊԳ5 

4. Քվազիստացիոնար դաշտի 

հավասարումները  

էլեկտրամագնիսական 

ինդուկցիայի հիմնական 

օրենքը: 

Քվազիստացիոնար դաշտի 

հավասարումների կիրառումը 

էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի 

հիմնական օրենքի դուրս բերման և 

մեկնաբանության նկատմամբ: 

աշխ. տետր գրաֆիկով 

սահմանված 

ժամկետներում 

գրավոր ՊԳ2, ՊԳ5 

5. Էլեկտրական հոսանքը ոչ 

գծային հաղորդիչներում: Սկին 

երևույթ: 

 

Քվազիստացիոնար դաշտի 

հավասարումների օգնությամբ դուրս 

բերել հոսանքի խտության, 

էլեկտրական և մագնիսական 

դաշտերի վեկտորների մարման  

օրենքները ոչ գծային հաղորդիչներում  

և պարզաբանել մարման բնույթը: 

աշխ. տետր գրաֆիկով 

սահմանված 

ժամկետներում 

գրավոր ՊԳ2, ՊԳ5 
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6. Դասական  էլեկտրոնային 

տեսության սկզբունքները:, 

Մաքսվել-Լորենցի 

հավասարումները և միջավայրի  

դիէլեկտրիկ թափանցելիության 

դիսպերսիան: 

Դիէլեկտրիկ թափանցելիության 

կախվածությունը  

էլեկտրամագնիսական դաշտի 

լարվածությունից և հաճախությունից, 

դիէլեկտրիկ թափանցելիության 

դիսպերսիան: 

Անհատական 

առաջադրանք 

 բանավոր ՊԳ5, ՊԳ7 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)                31 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

                                                           
13 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 

կարգի14։ 

 

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։ 

 

14.1. 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):15 

 

14.2. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Մաքսվել-Լորենցի հավասարումները միկրոսկոպիկ էլեկտրամագնիսական  դաշտի 

համար, նրանց մակրոսկոպիկ միջինացղումը: 

2. Միկրոսկոպիկ դաշտի էներգիան և իմպուլսը:  

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

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

30.062022թ.),   

15 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
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3. Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական դաշտի համար միջավայրում: 

Միջավայրի նյութի բևեռացումը և մագնիսացումը, բևեռացման և մագնիսացման 

հոսանքներ:Նյութական հավասարումներ:  

4. Եզրային պայմաններ:  

5. Դաշտի հավասարումները պոտենցիալների համար միջավայրում:  

6. Դաշտի էներգիան, էներգիայի հոսքի խտությունը և  իմպուլսը միջավայրում: 

7. Ստացիոնար էլեկտրական դաշտի հավասարումները միջավայրում:   

8. Հաղորդիչների համակարգը համասեռ դիէլեկտրիկում: Ունակության գործակիցներ: 

9. Էլեկտրաստատիկ  դաշտի էներգիան և լիցքավորված մարմինների համակարգի 

փոխազդեցության էներգիան: 

10. Մարմինների համակարգի վրա ազդող ուժը  ստացիոնար էլէկտրական դաշտում: 

11. Ստացիոնար մագնիսական դաշտի հավասարումները միջավայրում:   

12. Հաստատուն գծային հոսանքների մագնիսական դաշտը: 

13. Մաքսվելի հավասարումները և hաստատուն հոսանքի հիմնական օրենքները: 

դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքերով: 

14. Հաստատուն հոսանքների մագնիսական դաշտի էներգիան:Ինդուկցիայի  

գործակիցներ: 

15. Քվազիստացիոնար դաշտի հավասարումները և նրանց կիրառությունները  

հաղորդիչների փակ համակարգով հոսանքների հաշվման   համար փոփոխական 

մագնիսական դաշտում:  

16. Ֆարադեյ-Մաքսվելի օրենքը էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի համար: 

17. .Էլեկտրամագնիսական ալիքները իդեալական համասեռ դիէլեկտրիկներում:  

18. Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկների 

բաժանման  սահմանում:  

19. Էլեկտրամագնիսական ալիքները համասեռ հաղորդիչ միջավայրում:  

 

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

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

 Ընդգրկված թեմաները. 

1.Մաքսվել-Լորենցի հավասարումները միկրոսկոպիկ էլեկտրամագնիսական  դաշտի 

համար, նրանց մակրոսկոպիկ միջինացումը: 

2.Միկրոսկոպիկ դաշտի էներգիան և իմպուլսը:   

             3. Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական դաշտի համար միջավայրում:      

                 Միջավայրի նյութի բևեռացումը և մագնիսացումը, բևեռացման և մագնիսացման       

                 հոսանքներ:Նյութական հավասարումներ: 

             4.Եզրային պայմաններ:  

5.Դաշտի հավասարումները պոտենցիալների համար միջավայրում:  

6.Դաշտի էներգիան, էներգիայի հոսքի խտությունը և  իմպուլսը միջավայրում: 

7.Ստացիոնար էլեկտրական դաշտի հավասարումները միջավայրում:   

8.Հաղորդիչների համակարգը համասեռ դիէլեկտրիկում: Ունակության գործակիցներ: 

9.Էլեկտրաստատիկ  դաշտի էներգիան և լիցքավորված մարմինների համակարգի   

փոխազդեցության էներգիան: 

             10.Մարմինների համակարգի վրա ազդող ուժը  ստացիոնար էլէկտրական դաշտում: 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1.Մաքսվել-Լորենցի հավասարումները միկրոսկոպիկ էլեկտրամագնիսական  դաշտի       

    համար: 

2. Մաքսվել-Լորենցի հավասարումների մակրոսկոպիկ միջինացումը: 

              3. Միկրոսկոպիկ դաշտի էներգիան և իմպուլսը:    
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              4. Մաքսվելի հավասարումները էլեկտրամագնիսական դաշտի համար միջավայրում: 

              5.  Միջավայրի նյութի բևեռացումը, բևեռացման հոսանք: 

             6. Միջավայրի նյութի մագնիսացումը, մագնիսացման հոսանք: 

             7. Նյութական հավասարումներ:  

             8. Եզրային պայմանները էլեկտրական վեկտորի համար: 

             9. Եզրային պայմանները մագնիսական վեկտորի համար: 

           10. Դաշտի հավասարումները պոտենցիալների համար միջավայրում:  

           11.Ստացիոնար էլեկտրական դաշտի հավասարումները միջավայրում:  

            12. Հաղորդիչների համակարգը համասեռ դիէլեկտրիկում: Ունակության գործակիցներ: 

            13. Էլեկտրաստատիկ  դաշտի էներգիան և լիցքավորված մարմինների համակարգի     

                   փոխազդեցության էներգիան:              

            14. Մարմինների համակարգի վրա ազդող ուժը  ստացիոնար էլէկտրական դաշտում: 
 

 

      

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

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

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Ստացիոնար մագնիսական դաշտի հավասարումները միջավայրում:  

2. Հաստատուն գծային հոսանքների մագնիսական դաշտը 

3. Մաքսվելի հավասարումները և hաստատուն հոսանքի հիմնական օրենքները:           

դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքերով: 

4. Հաստատուն հոսանքների մագնիսական դաշտի էներգիան:Ինդուկցիայի  

գործակիցներ: 

5.  Քվազիստացիոնար դաշտի հավասարումները և նրանց կիրառությունները  

հաղորդիչների փակ համակարգով հոսանքների հաշվման   համար փոփոխական 

մագնիսական դաշտում:  

6. Ֆարադեյ-Մաքսվելի օրենքը էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի համար: 

7. Էլեկտրամագնիսական ալիքները իդեալական համասեռ դիէլեկտրիկներում:  

8. Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկների 

բաժանման  սահմանում:  

9. Էլեկտրամագնիսական ալիքները համասեռ հաղորդիչ միջավայրում 
 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Ստացիոնար մագնիսական դաշտի հավասարումները միջավայրում:  

2. Հաստատուն գծային հոսանքների մագնիսական դաշտը 

3. Մաքսվելի հավասարումները և hաստատուն հոսանքի հիմնական օրենքները:           

դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքերով: 

4. Հաստատուն հոսանքների մագնիսական դաշտի էներգիան:Ինդուկցիայի  

գործակիցներ: 

5. Քվազիստացիոնար դաշտի հավասարումները:  

6. Քվազիստացիոնար դաշտի հավասարումների կիրառությունները  հաղորդիչների 

փակ համակարգով հոսանքների հաշվման   համար փոփոխական մագնիսական 

դաշտում:  

7. Ֆարադեյ-Մաքսվելի օրենքը էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի համար: 

8. Էլեկտրամագնիսական ալիքները իդեալական համասեռ դիէլեկտրիկներում:  



18 
 

9. Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկների 

բաժանման  սահմանում:  

10. Էլեկտրամագնիսական ալիքները համասեռ հաղորդիչ միջավայրում: 
 

 

 

 

 

14.3. Գնահատման չափանիշները16. 
 Տեսական գիտելիքները………: 

 Գործնական աշխատանքները․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Սեմինար պարապմունքները․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Լաբորատոր աշխատանքները․ ․ ․ ․ : 

 Ինքնուրույն աշխատանքը․ ․ ․ ․ : 

 

 

 

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

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    055102.00.6 - Ռադիոֆիզիկա  

                                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝    055102.01.6 - Ռադիոֆիզիկա  

                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան ՝    055102.01.6 – Ռադիոֆիզիկայի բակալավր  

                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-097 - Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային 

տեսություն-2 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

    6 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

      3-րդ  կուրս 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային         72  Դասախոսություն   

24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք    

48 

Ինքնուրույն         108                                                            

Ընդամենը            180                                                            

Ստուգման ձևը                                                 քննոթյուն 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին 

ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի 

հատկություններին միջավայրում՝ հաշվի առնելով 

նյութի կառուցվածքային  տարրեր հանդիսացող 

լիցքավորված մասնիկների 

փոխազդեցությունները, շարժումները և 

ամբողջությամբ, միջավայրի 

էլեկտրամագնիսական      հատկությունները 

         

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
 Գիտելիք             Էլեկտրադինամիկայի հիմնական 

խնդիրների լուծման, լուծումների վերլուծության և 

մեկնաբանության: 
 Վեկտորական և թենզորական հանրահաշվի 

հասկացությունների, գործողությունների, 

մեթոդների  կիրառման միջավայրում 

էլեկտրամագնիսական դաշտի բնութագրերի և 

հավասարումների  վերլուծությունների ու 

մեկնաբանությունների  նկատմամբ; 

 էլեկտրադինամիկայի տեսական և գործնական 

խնդիրների լուծման մաթեմատիկական և 

ֆիզիկական մեթոդների, տեխնիկական 

կիրառությունների  հնարավորություների և 

եղանակների տիրապետման: 

Հմտություն 
 Էլեկտրադինամիկայի հիմնական խնդիրների 

լուծման, լուծումների վերլուծության և 

մեկնաբանության: 
 Վեկտորական և թենզորական հանրահաշվի 

հասկացությունների, գործողությունների, 
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մեթոդների  կիրառման միջավայրում 

էլեկտրամագնիսական դաշտի բնութագրերի և 

հավասարումների  վերլուծությունների ու 

մեկնաբանությունների  նկատմամբ; 

 էլեկտրադինամիկայի տեսական և գործնական 

խնդիրների լուծման մաթեմատիկական և 

ֆիզիկական մեթոդների, տեխնիկական 

կիրառությունների  հնարավորություների և 

եղանակների տիրապետման: 

Կարողունակություն 
 

 Էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական 

հավասարումների կիրառում միջավայրի նյութի 

էլեկտրամագնիսական հատկությունների 

բնորոշման և բացատրման, հաստատուն հոսանքի 

հիմնական օրենքների, քվազիստացիոնար 

էլեկտրամագնիսական դաշտի և պրոցեսների, 

միջավայրում էլեկտրամագնիսական ալիքների 

առաջացման, տարածման  երևույթների 

բացատրման և գնահատման նկատմամբ:  

 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական 

հավասարումների կիրառում հաստատուն 

հոսանքի հիմնական օրենքների նկատմամբ; 

 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական 

հավասարումների կիրառում քվազիստացիոնար 

դաշտի և պրոցեսների նկատմամբ; 

 էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական 

հավասարումների կիրառում միջավայրում 

էլեկտրամագնիսական ալիքների առաջացման, 

տարածման, անդրադարձման և բեկման  

օրենքների ստացման և մեկնաբանման 

նկատմամբ; 

 

  
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.Դասական էլեկտրոնային տեսության հիմնական 

սկզբունքները, դրույթները  և հավասարումները: 

Թեմա 2. Էլեկտրամագնիսական դաշտը 

միջավայրում: Թեմա 3. Ստացիոնար էլեկտրական 

դաշտը միջավայրում: Թեմա 4. Ստացիոնար 

մագնիսական դաշտը միջավայրում: Թեմա 5. 

Մաքսվելի հավասարումները և հաստատուն 

հոսանքի օրենքները: Թեմա 6. Քվազիստացիոնար 

էլեկտրամագնիսական դաշտ և քվազիստացիոնար 

պրոցեսներ: Թեմա 7. Էլեկտրամագնիսական 

ալիքները միջավայրում: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

         Գնահատման գործընթացը իրականացվում է ՎՊՀ 

ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և 

հաշվառման կանոնակարգով: 
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Գրականություն                             Պարտադիր 

  

1. Դասախոսությունների համառոտագրություն, Ս.Ա. 

Խառատյան, 

2. М.М Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин, 

Классическая электродинамика. М.Наука,1985.  

3. Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс 

теоретической физики, т.2. Теория поля. 

М.Наука, 1988  

4. Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс теоретической 
физики, т.8., Электродинамика сплошных сред, 
М.Наука, 1982  

5. Мултановский В.В., Василевский А.С., Курс 

теоретической физики  

6. М. Просвещение,1990  

7. Свирский М.С.,Электронная теория вещества, М. 

Просвещение,1980 
8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по 

электродинамике 

9. М.Наука, 1970  
                              Լրացուցիչ 

1. Семянистый В.И., Цукерман В.В., Задачник –

практикум по математической теории поля, 

М.Просвещение, 1977 

2. Жирнов И.И., Задачник- практикум по 

электродинамике, М.,Просвещение 1970 
 

 

 


