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ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի
գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն
համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և
գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով
մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման
նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի
կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման
լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը,
հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը,
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
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Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ
օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած
լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի
պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային
բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզֈ

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոններըֈ
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգըֈ
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերըֈ

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերումֈ
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն էֈ
Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուրֈ
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտինֈ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալֈ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջներըֈ
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվումֈ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված
կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբֈ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ
թե առանձին մասերովֈ
4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային
կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող
ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետոֈ

1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետոֈ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալըֈ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը,
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներովֈ
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետոֈ
Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտֈ
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համարֈ

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին,
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն,
 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները,
դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)ֈ

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբֈ
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերովֈ
2.2.2.




Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք)
արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ
ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում
կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխանֈ
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2.2.3.


Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,



ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,



ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,



դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,



ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորությունֈ

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը
համարժեք է 60 ECTS կրեդիտիֈ

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանըֈ

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է ուսումնական պարապմունքներինֈ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանայինֈ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16
շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն
չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտիֈ

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

6.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:
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7.

8.

է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտֈ
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածությունֈ
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտֈ

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասինֈ
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլներիֈ
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատֈ

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումիցֈ
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև
միարժեք կապ չկաֈ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, կախված է
նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ
լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլնֈ
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքինֈ
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերովֈ

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
5.1. Բակալավրի ծրագիր

1.

2.

3.

4.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00ֈ
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերիցֈ
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)ֈ

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.
5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00ֈ
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետըֈ
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետըֈ
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4.

6.

առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասիցֈ
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)ֈ

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչներըֈ

2.

Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
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դ)

3.

ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորումֈ
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից,
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ֈ

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ովֈ
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունֈ
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթիցֈ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբֈ
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթիցֈ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավորֈ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.
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Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

 15 
1   x 100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
 32 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

10 

1 
 x 100% = (1
 64  4 

– 0,17) x 100% = 83%: Համա-

ձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավորֈ

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է հա-

7

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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մապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ֈ

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքումֈ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավորֈ
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներովֈ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնըֈ
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2 միավորֈ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը
9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով8).

Աղյուսակ 3.
Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է հա-

8

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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մապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ֈ

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխանֈ
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների
գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունֈ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավորֈ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավորֈ
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
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Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.

3.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)ֈ
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմիցֈ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերիցֈ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատֈ
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքովֈ

– 19 –

7.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը
հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ9
չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

9

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղե-

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետըֈ
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կագիր10, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի

2.

3.

ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակներիֈ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակըֈ
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններիցֈ
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`





4.

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականըֈ

Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն էֈ

5.

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.
¶ Î   Î ñ » ¹Ç ï
i

6.

ֈ

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ì Ø   Î ñ » ¹Ç ï
i ¶ ³ñ¹i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ
խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)ֈ
7.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները

10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում
է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶

ìØ ֈ
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
15

8.

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երըֈ

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.
2.

Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ֈ
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտներըֈ

3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)ֈ

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխանֈ

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համարֈ
Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակիցֈ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետա-

6.

7.

12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետֈ
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կան, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներովֈ

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման
շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալֈ

3.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվումֈ

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանովֈ

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ
կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:
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Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միա-

8.

վորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7,
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը`
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ:
Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9ֈ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանումֈ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է
կրկնել դասընթացըֈ
Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառովֈ
Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2
անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառովֈ
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել
դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումըֈ
2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանիցֈ
Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքիցֈ
Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի
կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունըֈ
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8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են
ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական
դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների հետ
միասինֈ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության
անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ումֈ

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետումֈ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջըֈ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում ենֈ

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով
ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունըֈ
Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը
բերված է հավելված 4-ումֈ

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվելֈ
Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,

7.
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ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջըֈ
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներֈ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետֈ
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համարֈ
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներֈ

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)ֈ
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորումֈ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը անձամբ
հանձնում է դեկանատֈ
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթացքում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքըֈ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանիցֈ

2.

3.

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված
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2.

էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց էֈ
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.




գ)

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,
ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլնֈ
-

11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումներըֈ
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2.

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում
են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքումֈ

3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանըֈ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ
դրական եզրակացությունֈ
բ)

Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբֈ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը
պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն
ներկայացնել լրացուցիչ քննարկմանֈ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

դ)

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհումֈ
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգիֈ

4.

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված
20 միավորանոց սանդղակովֈ

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները.

Աղյուսակ 6.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20
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7.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի
գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

4.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբֈ
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,


գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,



մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումըֈ

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակումֈ Ատենախոսական առաջարկը պետք է
պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը,
աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկըֈ Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներումֈ
Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջֈ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղե-
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կավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետումֈ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այնֈ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,
գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհումֈ

5.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգիֈ

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակովֈ

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

8.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքովֈ Փո-
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2.

3.

4.

խանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների
պահպանմամբֈ
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք ենֈ
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի,
ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջևֈ
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգովֈ

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

4.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներֈ
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական ներուժի համադրումիցֈ
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանումֈ
Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներումֈ
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14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`

ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,

կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,

կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներինֈ

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`










ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու
ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ
միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների
ուսումնառությունը կազմակերպելու համարֈ
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Քիմիա»,
2. «Կիրառական քիմիա»,
3. «Ֆարմացիա»:

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներֈ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36

12

Պարտադիր

32

10

Կամընտրական

4

2

8

3

8

3

158/171/139*

33/32/33

12/0/19

3/0/4

26/25/38

6/6/7

240

57/53/59

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Պարտադիր
Ընդհանուր մասնագիտական

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
*Քիմիա/Էկոլոգիական քիմիա/Ֆարմացիա

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ
ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համարֈ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվա-
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ծություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտֈ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240
կրեդիտիֈ

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրականֈ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանըֈ

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.

Թվանիշ

1401/B01
1401/B02
1704/B01
1704/B02
1602/B01
1604/B01
1608/B01
1602/B02
1604/B02
1608/B02
1602/B02
1604/B02
1608/B02
1704/B03
1106/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

Ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

Քննություն

4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2

Ստուգարք
Ստուգարք

Օտար լեզու-114

4

64 (0/64/0)

1

Ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

Ստուգարք

Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց (Ռուսաց լեզու-3
կամ Օտար լեզու-3)

4

64 (0/64/0)

3

Քննություն

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2

32 (24/8/0)

1

Քտուգարք

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանքֈ
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

– 35 –

1106/B02

1302/B01
0001

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Փիլիսոփայության
հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն

2

32 (24/8/0)

2

Քննություն

4

64 (48/16/0)

4

Քննություն

–

128 (0/128/0)

2, 4

Ստուգարք

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
երկուսը.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

2.3.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

2

32 (32/0/0)

3

Գնահատման ձևը

Ստուգարք
Ստուգարք
Ստուգարք
2

32 (32/0/0)

Ստուգարք

4

Ստուգարք

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս

Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը
նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրականֈ

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

2301/B01 Համակարգչից
հմտություններ
0002/B01 Քաղաքացիական
պանություն

օգտվելու
պաշտ-

Արտակարգ իրավիճակնե0002/B02 րում բնակչության առաջին
բուժօգնություն


Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

Ստուգարք

2

32 (24/8/0)

Ստուգարք
5/6

2

32 (8/24/0)

“Դեղագիտություն” մասնագիտության համար,
”Կիրառական քիմիա”, “Քիմիա” մասնագիտությունների համար
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Ստուգարք

0607/B01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

1

Ստուգարք

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանըֈ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար
բերված են ստորև.

1. «Քիմիա» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0410/B01

Ֆիզիկա-1

5

80 (32/0/48)

2

Քննություն

0410/B02

Ֆիզիկա-2

4

64 (32/0/32)

3

Քննություն

0410/B03

Ֆիզիկա-3

6

96 (48/0/48)

4

Քննություն

0102/B01

Բարձրագույն
մաթեմատիկա-1

5

80 (48/32/0)

1

0102/B02

Բարձրագույն
մաթեմատիկա-2

6

96 (48/48/0)

2

0102/B03

Բարձրագույն
մաթեմատիկա-3

5

64 (32/32/0)

3

0608/B01

Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա-1

7

128 (48/0/80)

1

Քննություն

0608/B02

Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա-2

7

112 (32/0/64)

2

Քննություն

0608/B03

Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա-3

5

80 (32/0/48)

3

Քննություն

0604/B01

Ֆիզիկական քիմիա-1

8

112 (48/16/48)

5

Քննություն

0604/B02

Ֆիզիկական քիմիա-2

9

128 (48/0/80)

6

Քննություն

0604/B03

Կոլոիդ քիմիա

6

60 (30/0/30)

7

Քննություն

0603/B01

Օրգանական քիմիա-1

13

192 (64/0/128)

5

Քննություն

0603/B02

Օրգանական քիմիա-2

8

128 (32/0/96)

6

քննություն

0608/B01

Անալիտիկ քիմիա-1

5

80 (32/0/48)

3

Ընթացիկ
ստուգումներ

0608/B02

Անալիտիկ քիմիա-2

7

112 (32/0/80)

4

Քննություն
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Քննություն
Քննություն
Քննություն

Ընթացիկ
ստուգումներ

64 (32/0/32)

4

Քննություն

80 (32/0/48)

5

Քննություն

Բյուրեղաքիմիա

0604/B04

Քվանտային քիմիա

5

0604/B05

Նյութի կառույց

6

0608/B04

Քիմիական
տեխնոլոգիա

6

0603/B03

Բարձրամոլեկուլային
միաց. քիմիա-1

4

20 (20/0/30)

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

48 (16/0/32)

8

Քննություն

5

64 (32/0/32)

6

Քննություն

0608/B06

Բարձրամոլեկուլային
միաց. քիմիա-2
Հետազոտման
ֆիզիկական մեթոդներ
²նօրգանական սինթեզ

2

25 (10/0/10)

7

Քննություն

0603/B07

Օրգանական ëÇÝÃ»½

3

25 (15/0/15)

7

Քննություն

0603/B08

Մասնագիտության
ներածություն

2

16 (16/0/0)

1

Ընթացիկ
ստուգումներ

0603/B10

Կենցաղային քիմիա
3

32 (32/0/0)

5

Ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B01

Կոմպլեք
միացությունների
քիմիա
Դպրոցական մասնագիտական կողմնորոշում

1

10 (10/0/0)

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

0608/B07

Քիմիայի դասավանդման
մեթոդիկա

3

40 (24/16/0)

8

Ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B01

Մանկավարժություն

3

30 (30/0/0)

7

Քննություն

1306/B01

Հոգեբանություն

2

30 (32/0/0)

6

Քննություն

0603/B04
0604/B06

0608/B03

5

3

0608/B07

64 (32/0/32)

80 (32/0/48)

4

Քննություն

2. «Կիրառական քիմիա» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Բարձրագույն
մաթեմատիկա
Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա-1

4

64(32/32/0)

1

Քննություն

7

112 (48/0/64)

1

Քննություն

0603/B08

Մասնագիտության
ներածություն

2

48(32/16/0)

1

Ընթացիկ
ստուգումներ

0410/B01

Ֆիզիկա

5

64 (32/0/32)

2

Քննություն

0703/B01

Ընդհանուր
կենսաբանություն

4

64 (48/0/16)

2

Քննություն

Թվանիշ

0102/B01
0608/B10

Մոդուլ-դասընթաց
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0608/B10

Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա-2

7

112 (48/32/32)

2

Քննություն

0603/B08

Կիրառական
հիմունքներ

3

48(32/16/0)

2

Ընթացիկ
ստուգումներ

քիմիայի

3. «Ֆարմացիա» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

64 (32/0/32)

1

Քննություն

0703/B01

Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա
Կենսաբանություն

4

64 (32/0/32)

1

Քննություն

1406/B01

Լատիներեն-1

2

32 (0/32/0)

1

Ընթացիկ
ստուգումներ

0703/B02

Բուսաբանություն-1

4

64 (32/0/32)

1

Ընթացիկ
ստուգումներ

0706/B01

Մարդու անատոմիա

3

48 (32/0/16)

1

Քննություն

0102/B01

Մաթեմատիկա

3

48 (16/32/0)

2

Ընթացիկ
ստուգումներ

1406/B02

Լատիներեն-2

2

32 (0/32/0)

2

Քննություն

0608/B04

Անալիտիկ քիմիա-1

4

64 (32/0/32)

2

Քննություն

0706/B02

Նորմալ ֆիզիոլոգիա

3

48 (32/0/16)

2

Քննություն

0703/B03

Բուսաբանություն-2

4

64 (32/0/32)

2

Քննություն

0410/B01

Ֆիզիկա

4

64 (32/0/32)

3

Քննություն

0604/B01

Ֆիզիկական և
կոլոիդային քիմիա

5

80 (32/0/48)

3

Քննություն

0610/B01

Թունաբանական քիմիա1

4

64 (32/0/32)

3

Քննություն

0603/B19

Օրգանական քիմիա-1

7

112 (56/0/56)

3

Քննություն

0705/B01

Մանրէաբանություն-1

3

48 (16/0/32)

3

Ընթացիկ
ստուգումներ

0610/B02

Անալիտիկ քիմիա-2

4

64 (32/0/32)

3

Ընթացիկ
ստուգումներ

0610/B03

Օրգանական քիմիա2(ԲՄՔ)

7

96 (48/0/48)

4

Քննություն

0610/B04

Ֆարմքիմիա-1

5

64 (32/0/32)

4

Քննություն

0611/B01

Դեղաբանություն-1

6

96 (32/32/32)

4

Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0608/B15
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5

64 (32/0/32)

4

Քննություն

3

48 (32/0/16)

4

Ընթացիկ
ստուգումներ

0611/B02

Թունաբանական քիմիա2
Մանրէաբանություն
(իմունոլոգիա,
վիրուսոլոգիա)
Դեղաբանություն-2

4

64(32/32/0)

5

Քննություն

0610/B06

Կենսատեխնոլոգիա

4

64 (32/0/32)

5

Քննություն

5

80 (32/0/48)

5

Ընթացիկ
ստուգումներ

0610/B05
0705/B02

0610/B07

Ֆարմքիմիա-2

0702/B01

Կենսաքիմիա-1

4

48 (32/0/16)

5

Քննություն

0609/B01

Ֆարմտեխնոլոգիա-12
(գործարանային)
Կենսաքիմիա-2

6

80(32/0/48)

5

Քննություն

3

48 (16/0/32)

6

Քննություն

5

80 (32/0/48)

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

Ֆարմտեխնոլոգիա-2
(դեղատնային)
Ախտաբանական
ֆիզիոլոգիա

6

96(32/0/64)

6

Քննություն

6

80 (48/32/0)

6

Քննություն

Ընդհանուր հիգիենա

4

64 (32/0/32)

7

Քննություն

4

64 (32/32/0)

7

Քննություն

2

32 (16/16/0)

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

0702/B02
0610/B08
0609/B02
0611/B03
0611/B04
0610/B09
0611/B05

Ֆարմքիմիա-3

Դեղարտադրության
ստանդարտիզացում և
GMP
Բիոէթիկա

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)ֈ

2.4.

Հատուկ մասնագիտական կրթամաս

Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել
խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներիցֈ ՀՄԴ
կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է`
«Քիմիա» մասնագիտության համար` 11 կրեդիտ, «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտության համար` 10 կրեդիտ, «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության
համար`19 կրեդիտ ֈ
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1. «Քիմիա» մասնագիտություն
ա. «Քիմիա» մասնագիտացում
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Համապատասխ.գնահատում
0603/B11 և որակի համակարգեր

5

72(32/40/0)

8

0603/B12 Ստանդարտացում

4

40(30/20/0)

7

Քննություն

Չափագիտություն

3

32(16/16/0)

8

Ընթացիկ
ստուգումներ

Թվանիշ

0603/B13

Մոդուլ-դասընթաց

Գնահատման ձևը

Քննություն

2. «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն
ա. «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0607/B10

Էկոլոգիական ռիսկի
գնահատում

6

64(32/32/0)

7

Ստուգարք

0607/B09

Մթնոլորտի քիմիա

2

32(32/0/0)

3

Ստուգարք

1907/B08

Էկոլոգիական
վունք

2

32(32/0/0)

3

Ընթացիկ
ստուգումներ

իրա-

3. «Ֆարմացիա» մասնագիտություն
ա. «Ֆարմացիա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0609/B03
0610/B10
0609/B04
0610/B11

Մոդուլ-դասընթաց

Դեղագիտության
կառավարում և
էկոնոմիկա-1
Ֆարմակագնոզիա-1
Դեղագիտության
կառավարում և
էկոնոմիկա-2
Ֆարմակագնոզիա-2

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

5

80(32/48/0)

5

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (32/0/32)

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (32/32/0)

6

Քննություն

4

64(32/0/32)

7

Քննություն

2.5. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.
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1. «Քիմիա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

2

7

4

7

4
12

8
8

Պրակտիկա (արտադրական) 2շաբաթ
Պրակտիկա (մանկավարժական) 4
շաբաթ
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գնահատման
ձևը

Ստուգարք
Ստուգարք
Քննություն
Քննություն

2. «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Պրակտիկա
4 շաբաթ
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4
4
12

7
8
8

Ստուգարք
Քննություն
Քննություն

3. «Ֆարմացիա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

2

Ստուգարք

8

7

Ստուգարք

8

8

Ստուգարք

2
2
4
12

6
7
8
8

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

Ուսումնական պրակտիկա
2
շաբաթ
Արտադրական պրակտիկա -1
8
շաբաթ
Արտադրական պրակտիկա -2
8
շաբաթ
Կուրսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է դեղագիտության և
քիմիայի ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում
է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ
դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներըֈ
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2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ
դասական գրականության նմուշներինֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական
մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ, գրական հայերենով շարադրել մտքերըֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի
մասինֈ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքումֈ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգըֈ Թեմա 3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ.
հնչյունափոխությունֈ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքներըֈ Թեմա 4`Բառագիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերըֈ Թեմա 5` Բառապաշար. Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններֈ Հայերենի
բառակազմական միջոցներըֈ Թեմա 6` Հայերենի գործառական ոճերըֈ Թեմա 7`
5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8` Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծությունֈ
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝ եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճա-
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գիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներինֈ
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները.
կծանոթանա
հայ
հեղինակների
գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. կկարողանա
կատարել
լեզվական
և
գրականագիտական
վերլուծություններֈ
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումըֈ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերըֈ Թեմա 3`Ժամանակակից հայերենի
չթեքվող խոսքի մասերըֈ Թեմա 4` Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և
եղանակներ. համաձայնությանն ու խնդրառությանը առնչվող սխալների
վերացումֈ Թեմա 5` Պարզ նախադասությունֈ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն.
փոխակերպում և դերբայական դարձվածֈ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի
խոսքֈ Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունըֈ Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10`Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարումֈ Թեմա 11`
Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն և արդի գրականություն: Գրական երկերի վերլուծությունֈ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, որից առաջ ուսանողները գրում են
քննական թելադրություն (3 միավոր): Մնացած 17 միավորը բաշխվում է հետևյալ
ձևովֈ Բանավոր քննության հարցատոմսը պարունակում է երկու տեսական
հարց և մեկ գործնական առաջադրանք՝ համապատասխանաբար 6, 6, 5 միավոր
արժեքով:
1704/B01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց
լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում ֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
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3.
4.

կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2 Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը: Թեմա 3 Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական
կարգերը: Թեմա 4 Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները /բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/, նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1704/B02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի
կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը`
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում ֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը:
Թեմա 2 Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը: Թեմա 3 Շարահյուսություն. Միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը: Բարդ
նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4 Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5
Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինա-
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յին համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1602/B01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել)ֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը,
2. կսովորի անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող
երևույթները,
3. ձեռք կբերի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական
առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ
ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը, հանրամշակութային երևույթներ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1602/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարինֈ
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական
նյութը` հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա,
2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ,
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից,
4. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական
առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն
ու խոսքի առոգանությունը, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. Վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած
քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: Թեմա 5` Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակարգ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք`
լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համարֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և
գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորա-
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կան և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր,
դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը
ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:
1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին
փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը,
ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և
տեքստերի վերարտադրման նպատակովֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական
այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի
վերարտադրություն և կգրի փոխադրություններ ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները:
Հոգնակի թվի կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և
անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:
Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները»,
«Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ
զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցաց նյութի հիման
վրա:
1608/B01. Ֆրանսերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի ընդունելության քննություն),
ինչպես նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français général) տեխնիկական և
բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել
ֆրանսերեն լեզվից ընդունելության քննություն)ֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆրանսերենի քերականության հիմնական դրույթներին և
բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցաց նյութի հիման
վրա:
1608/B02. Ֆրանսերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություների ֆակուլտետներում,
ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում ըստ
անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջներիֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3` Մասնագիտական
գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցաց նյութի հիման
վրա:
1704/B03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից ֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա 2 Ուղղագրություն.
ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3 Մասնագիտական տեքստի
թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական
խնդիրներ: Թեմա 4 Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների
կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը
/մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:
1602/B03. Անգլերեն լեզու – 3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների զարգացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և
հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներումֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի հիմնական բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններին,
3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և հակառակը,
4. կկարողանա
ինքնուրույն
կազմել
կապակցված
տեքստ
մասնագիտական թեմայով ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ
ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր
և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3` գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային
արժեքներ, 21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում, հայրենիք և հայրենասիրություն և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր:
1604/B03. Գերմաներեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես
ընդհանուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի տեքստեր: Այստեղ նկատի է առնվում նաև ուսանողի
հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և հարցադրումների նյութի վրա:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և
հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2` Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց
քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական
կառույցները: Թեմա 3` Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով; երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական տեքստը; երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական
ոլորտի վերաբերյալ:
1608/B03. Ֆրանսերեն լեզու – 3

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական
ֆրանսերեն (Français professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով; երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական տեքստը;երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական
ոլորտի վերաբերյալ:
1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
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Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն
շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դ: Թեմա 3` Հայաստանը վաղ
միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային,
հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը
Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայ-
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քարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը
1918-1920թթ.ֈ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` 7, 7, 6 միավոր արժեքով:
1302/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված
աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ
համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին մասնագիտական
պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական, քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական
ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատ-կությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5 Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության
իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9`
Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա
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10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության
դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին
վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:

Կամընտրական դասընթացներ
1001/B01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաշեշտ գիտելիքներ
մարդկանց բարեկեցության բնույթի և պատճառների, շուկայական տնտեսության
զարգացման օրինաչափությունների, հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր լուծումների, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, ինչը
կնպաստի նաև ռացիոնալ տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության, հիմնական հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն ծավալելու պայմանների
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան: Թեմա 2` Տնտեսության շուկայական համակարգը. եկամտի և
արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3` Անհատական շուկաների վերլուծությունը,
պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքի տեսություն: Թեմա 5` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 7` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9`
Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազգային տնտեսական գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
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Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն , 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական
և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի
ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերումֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտըֈ Թեմա 2՝ Քաղաքականության ծագումը և էությունըֈ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն
ու կառուցվածքըֈ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգըֈ Թեմա 5՝
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտֈ Թեմա 6՝
Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգերֈ Թեմա 7՝
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է
4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի
դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:
1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր
ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքներըֈ Նպատակներից է նաև
ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների
մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումըֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման
հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և
հմտություններֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2 Իրավունք: Թեմա 3
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումըֈ
Թեմա 4 Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5 Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6 Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7 Կոռուպցիայի
դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9 Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10 Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 1116 Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17 Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18
Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19 Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20 Քրեական
իրավունք: Թեմա 21-23 Դատավարական իրավունք: Թեմա 24 Միջազգային
իրավունքֈ
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական
պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա
գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
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«Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը,
բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս»,
«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ
ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի
կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական
համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3` Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4` Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5` Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա
6` Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7` Հայ Առաքելական
եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8` Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10` Հայ
Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
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Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում
ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում` 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական
պարապմունք), 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման
մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ
մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ
կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը,
որոնք են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների
սկզբունքների տարբերությունը, Windows օպերացիոն համակարգի և
Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային,
ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`Microsoft Word փաստաթղթի
ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3` Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ:
Թեմա 4` Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների
վրա:
0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն և 0.5 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կամ 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված
ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի
պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2 ԱԻները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3 Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4 Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը,նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները:Թեմա 5`Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ:
Թեմա 6 ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգե-բանական
պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7 Փրկարարական
աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0002/B02.Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
(2 կրեդիտ)

Շաբաթական 0.5ժամ դասախոսություն և 1.5ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կամ 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ
պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում,
ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ
պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում,
ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում:
Թեմա 2 Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻների պայմաններում: Թեմա 3 Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ:
Թեմա 4 Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 5 Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0607/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի, բնապահպանության առկա
խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող
մեթոդների ու մոդելների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական մոտեցումները,
օրենքները, հարցերը,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս
գիտությունների համակարգումֈ Օրգանիզմներ և էկոհամակարգֈ Էկոլոգիական
հիմնական օրենքները և կանոնները: Թեմա 2 Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3 Օրգանիզմների և միջավայրի փոխհարաբերությունը, էկոգործոններ: Թեմա 4 Էներգիան էկոհամակարգերում: Սննդային
շղթաներ: Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5 Մարդու էկոլոգիաֈ Շրջակա
միջավայրֈ Մարդածին համակարգերֈ Թեմա 6 Բնական պաշարների դասակարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայումֈ Թեմա 7 Շրջակա միջավայրի
ոլորտների նկարագրություն: Թեմա 8 Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9 Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերըֈ Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` կատարած լաբորատոր աշխատանքների հարցման և ստուգման հիման վրա:
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4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Քիմիա» մասնագիտություն
0410/B01. Ֆիզիկա-1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել բնության մեջ ընթացող ֆիզիկական
երևույթները, այդ երևույթների դիտումը լաբորատոր փորձերում, ուսուցանել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները, ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական մտածողություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները և օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների դրվածքը, դրանց լուծման մեթոդոլոգիան,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները և ֆիզիկական եզրահանգումներ
կատարելու ունակությունները կիրառել ճշգրիտ գիտությունների այլ
բնագավառներում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2` Շարժման հիմնական
օրենքները: Թեմա 3` Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4` Պինդ մարմնի դինամիկա: Թեմա 5` Հիդրոդինամիկա: Թեմա 6` Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 7`
Մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները: Թեմա 8` Իդեալական
գազի կինեմատիկ տեսություն: Թեմա 9` Իրական գազեր: Թեմա 10` Ջերմադինամիկայի հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0410/B02. Ֆիզիկա-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել էլեկտրական և մագնիսական
երևույթները, այդ երևույթների փորձարարական դիտումը լաբորատոր պայմաններում, ուսուցանել էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական
օրենքները, ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական մտածելակերպ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական հասկացությունները, օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները,
2. կհասկանա էլեկտրականության և մագնիսականության երևույթների
միասնական բնույթը ներկայացնող հավասարումների ներքին տրամաբանությունը, այդ երևույթները պարզաբանող փորձերի էությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել այլ առարկաների հաջող
յուրացման և կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Էլեկտրական դաշտը վակուումում: Թեմա 2` Էլեկտրական դաշտը
միջավայրում: Թեմա 3` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 4` Մագնիսական դաշտը
վակուումում: Թեմա 5` Մագնիսական դաշտը միջավայրում: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական մակածում: Թեմա 7` Փոփոխական հոսանք: Թեմա 8` Էլեկտրամագնիսական տատանումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0410/B03. Ֆիզիկա-3 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել օպտիկայի, ատոմի և միջուկի ֆիզիկայի կարևորագույն երևույթները, դրանց դիտումը լաբորատոր պայմաններում,
ուսուցանել հիմնական օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լույսի տարածման և նյութի հետ փոխազդեցության հիմնական
օրենքները, ատոմի և միջուկի կառուցվածքը,
2. կհասկանա ֆիզիկական երևույթների և օրենքների էությունը, նրանց
տրամաբանական կապը կատարված փորձերի հետ,
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3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել նյութի կառուցվածքի
հետազոտման բնագավառում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Երկրաչափական օպտիկա: Թեմա 2` Լույսի ինտերֆերենցը:
Թեմա13` Լույսի դիֆրակցիան: Թեմա 4` Լույսի բևեռացումը: Թեմա 5` Լույսի
փոխազդեցությունը միջավայրի հետ: Թեմա 6` Ջերմային ճառագայթում: Թեմա
7` Ատոմի Բորի տեսությունը: Թեմա 8` Ջրածնի ատոմի քվանտամեխանիկական
տեսությունը: Թեմա 9` Ատոմի միջուկը: Թեմա 10` Տարրական մասնիկներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0102/B01. Բարձրագույն մաթեմատիկա -1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության
տարրերը և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն և ածանցյալֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուղղի և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ և դիֆերենցելի
ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի տեսակը, հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի
սահմանները, ֆունկցիայի ածանցյալըֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Վերլուծական երկրաչափության տարրերը՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, երկրորդ կարգի կորեր, կոորդինատային ձևափոխություններֈ Թեմա 2 Վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետֈ Թեմա 3 Գծային
հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներֈ Թեմա 4 Գաղափար
արտապատկերումների մասին, թվային ֆունկցիա, զույգ կենտ, պարբերական,
մոնոտոն ֆունկցիաներֈ Տարրական ֆունկցիաներֈ Թեմա 5 Հաջորդականության
սահման, հատկություններըֈ Թեմա 6 Ֆունկցիայի սահման, հատկություններըֈ
Ֆունկցիայի անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկություններըֈ
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Թեմա 7 Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալֈ Բարձր
կարգի ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևըֈ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0102/B02. Բարձրագույն մաթեմատիկա -2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները և
նրանց կիրառությունները, ծանոթացնել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների
և տարածության մեջ վերլուծական երկրաչափության տարրերի հետֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպես են ածանցյալի միջոցով հետազոտում մեկ և մի քանի
փոփոխականի ֆունկցիաները, ինչպես են գտնում որոշյալ և անորոշ ինտեգրալները, տարածության մեջ ուղղի և հարթության հատկությունները,
2. կհասկանա մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները,
ինտեգրալի գաղափարը,
3. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի միջոցով, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ, պարզել տարածության մեջ
ուղիղների և հարթությունների փոխադարձ դասավորվածություններըֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմներըֈ Թեմա 2 Ֆունկցիայի
հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումըֈ Թեմա 3
Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալֈ Ռացիոնալ, իռացիոնալ, եռանկյունաչափական արտահայտությունների ինտեգրումըֈ Թեմա 4 Որոշյալ ինտեգրալ,
հատկությունները, կիրառություններըֈ Թեմա 5 Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահմանը, անընդհատությունը, մասնակի ածանցյալներֈ Բարձր կարգի
ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևըֈ Էքստրեմումներ և հարաբերական էքստրեմումներֈ Թեմա 6 Վերլուծական երկրաչափությունը տարածության մեջֈ
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0102/B03. Բարձրագույն մաթեմատիկա -3 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակներին, ուսումնասիրել թվային և ֆունկցիոնալ
շարքերի հատկությունները, գաղափար կազմել Ֆուրիեի շարքի և Ֆուրիեի
ինտեգրալի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակները, թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հատկությունները,
2. կհասկանա դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման, թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների, զուգամիտության գաղափարները,
3. կկարողանա լուծել որոշակի տիպի դիֆերենցիալ հավասարումներ,
պարզել շարքերի զուգամիտությունը, ֆունկցիան վերլուծել Թեյլորի և
Ֆուրիեի շարքիֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Անջատվող փոփոխականներով, համասեռ, լրիվ դիֆերենցիալներով, առաջին կարգի գծային, Բեռնուլիի դիֆերենցիալ հավասարումներֈ Բարձր
կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ, առաջին կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների համակարգերֈ Թեմա 2 Թվային շարքերի զուգամիտությունը,
դրական շարքերի զուգամիտության հայտանիշները, շարքերի բացարձակ և
պայմանական զուգամիտությունֈ Թեմա 3 Ֆունկցիոնալ շարքեր, կետային և
հավասարաչափ զուգամիտություն, շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկություններըֈ Աստիճանային շարք, Թեյլորի շարքֈ Թեմա 4 Գաղափար Ֆուրիեի շարքերի և Ֆուրիեի ինտեգրալի մասինֈ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B01. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա - 1 (7 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 5 ժամ լաբորատոր պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում
քիմիայի քանակաչափական օրենքների, քիմիական կապի տեսակների, լուծույթների տեսության, օքսիդա-վերականգնման գործընթացների էության, նյութի կառուցվածքի և քիմիական գործընթացների ընդհանուր սկզբունքների ու օրինաչափությունների, տարրերի հատկությունների պարբերականության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները,
2. կիմանա արդի ընդհանուր քիմիայի տեսությունը,
3. կկարողանա կատարել ընդհանուր քիմիայի բաժնին վերաբերվող փորձեր և լուծել խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիայի քանակաչափական (ստեխիոմետրիկ) օրենքները, ատոմի
կառուցվածքը:Տարրերի պարբերական օրենքը, հատկությունների պարբերական
օրինաչափությունները: Թեմա 2 Քիմիական կապի տեսությունը: Թեմա 3 Թերմոդինամիկայի օրենքները: Թեմա 4 Հավասարակշռական գործընթացներ, ռեակցիայի արագություն: Լուծույթներ: Թեմա 5 Կոմպլեքս միացություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B02 . Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա-2 (7 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ լաբորատոր պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում
երկրակեղևում քիմիական տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառների
մասին, տալ կապը ատոմների միջուկների և էլեկտրոնային թաղանթների միջև,
ուսուցանել պարբերական համակարգի VII-V խմբերի s- և d- տարրերի, դրանց
միացությունների ստացման, լաբորատոր և արդյունաբերական եղանակները,
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դրանց հատկությունները և կիրառությունը արտադրության ու գիտության տարբեր բնագավառներում :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա տարրերի ատոմների կառուցվածքի և տարրերի հատկությունների միջև գոյություն ունեցող օրինաչափությունները,
2. կիմանա պարբերական համակարգի VII - V խմբերի s- և d- տարրերի և
դրանց միացությունների ստացման լաբորատոր և արդյունաբերական
եղանակները, կիրառությունը արտադրության ու գիտության տարբեր
բնագավառներում,
3. կկարողանա կատարել պարբերական համակարգի VII-V խմբերի s- և dտարրերի և դրանց միացությունների վերաբերյալ ինքնուրույն փորձեր և
լուծել խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական տարրերի տարածվածությունը: Երկրի կեղևը կազմող
հիմնական տարրերը: Տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառները, կապը
ատոմների միջուկների և էլեկտրոնային թաղանթների հետ: Թեմա 2 Ջրածին,
ջուր, ջրածնի պերօքսիդ: Թեմա 3 Տարրերի VII խումբ: p - տարրերր - F, CI, Br, J,
As (հալոգեններ): d- տարրեր (մանգանի խումբ) - Mn, Te, Re: Թեմա 4 Տարրերի
VI խումբ: p - տարրերր - O և ծծմբի ենթախումբ` S, Se ,Te, Po (խալկոգեններ): dտարրերր (քրոմի խումբ) – Cr, Mo, W: Թեմա 5 Տարրերի V խումբ: p - տարրեր –
N, P և արսենի ենթախումբ` As, Sb, Bi: d- տարրեր (վանադիումի խումբ) – V, Nb,
Ta:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B03. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա -3 (5 կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում պարբերական համակարգի IV-VIII խմբերի s- և d- տարրերի, դրանց
միացությունների լաբորատոր և արդյունաբերական ստացման եղանակների,
հատկությունների և արտադրության ու գիտության տարբեր բնագավառներում
կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կհասկանա պարբերական համակարգում տարրի դիրքի և հատկությունների միջև եղած կապը,
2. կիմանա պարբերական համակարգի IV-VIII խմբերի s-, d - և f- տարրերի և դրանց միացությունների քիմիան, ստացման լաբորատոր և արդյունաբերական եղանակները, կիրառությունը արտադրության ու գիտության տարբեր բնագավառներում,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել պարբերական համակարգի IV-VIII
խմբերի s- և d- տարրերի և դրանց միացությունների վերաբերյալ փորձեր
և լուծել խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Տարրերի IV խումբ: p - տարրեր – C, Si և գերմանիումի ենթախումբ`
Ge, Sn, Pb: d- տարրեր (տիտանի խումբ) – Ti, Zr, Hf: Թեմա 2 Տարրերի III խումբ:
p - տարրեր – B, AI և գալիումի ենթախումբ` Ga, In, TI: d տարրեր – Sc, Y, La, fտարրեր- լանթանիդներ և ակտինիդներ: Թեմա 3 Տարրերի II խումբ, s- տարրերը – Be, Mg և հողալկալիական մետաղներ` Ca, Sr, Ba, Ra: d-տարրերը – Zn, Cd,
Hg (ցինկի խումբ): Թեմա 4 Տարրերի I խումբ: s- տարրեր – Li,Na, K,Rb, Cs, Fr
(ալկալիական մետաղներ): d- տարրեր – Cu, Ag, Au (պղնձի խումբ): Թեմա 5
Տարրերի VIII խումբ: p -տարրեր – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (ազնիվ գազեր), d- տարրեր – Fe, Co, Ni (երկաթի եռյակ), Ru, Pd, Os, Ir, Pt (պլատինային մետաղներ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B01. Ֆիզիկական քիմիա-1 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն,1 ժամ գործնական և 3 ժամ լաբորատոր
պարապմունք, 5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից
բխող հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
2. կհասկանա ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները, էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,
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3. կկարողանա կատարել թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին
էներգիա, Գիբսի էներգիա) հաշվարկը` ելնելով մոլեկուլային բաշխման
ֆունկցիայից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական գազ, վիճակի հավասարումը: Ռեալ գազեր, վիրիալի հավասարումը: Սեղմման գործակից: Թեմա 2
Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները: Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու հետևությունները:
Թեմա13 Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Քիմիական պոտենցիալ: Ֆազային
հավասարակշռություն, Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի հավասարումը: Թեմա 4 Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի կախվածությունը ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Թեմա 5 Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները: Օսմոտիկ ճնշում: Պարցիալ մոլային
մեծություններ: Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Թեմա 6
Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: Մեմբրանային պոտենցիալ, ակտիվ տրանսպորտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0604/B02. Ֆիզիկական քիմիա-2 (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 5 ժամ լաբորատոր պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քիմիական կինետիկայի հիմունքները,
2. կհասկանա վիճակագրական թերմոդինամիկայի հիմնադրույթները,
3. կկարողանա կատարել քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի,
ակտիվացման էներգիայի, ինչպես նաև թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի էներգիա) հաշվարկը` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: Ռեակցիայի արագության չափման էքսպերիմենտալ մեթոդները: Թեմա 2 Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: Ռեակցիայի կարգի և արագության հաստատունների որոշման մեթոդներ: Թեմա 3 Ակտիվացման էներգիա: Մակերևույթների պոտենցիալ էներգիա:
Նախաէքսպոնենտային գործակից: Անցողիկ վիճակի տեսություն: Թեմա 4
Բարդ ռեակցիաների կինետիկա: Հաջորդական, զուգորդված, շղթայական ռեակցիաներ: Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկա: Թեմա 5 Վիճակագրական
թերմոդինամիկա: Վիճակագրական մեխանիկա: Բոլցմանի բաշխման օրենքը:
Համընթաց, տատանողական, պտտական շարժում: Էլեկտրոնային, միջուկային
բաշխման ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B03. Կոլոիդ քիմիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում կոլոիդ քիմիայի ուսումնասիրության առարկայի և նրա խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ քիմիայի դերի և
նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոլոիդ համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները,
2. կհասկանա դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները,
3. կկարողանա դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսներին տալ
համապատասխան տեսական բացատրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կոլոիդ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: Մակերևութային լարվածություն: Թեմա 2 Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ, ֆլոտացիա: Թեմա 3 Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, մակերևութային ակտիվ նյութեր:
Թեմա 4 Դիսպերս համակարգերի էլեկտրական հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ, կրկնակի էլեկտրական շերտ: Թեմա 5 Կոլոիդ մասնիկ-
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ների կառուցվածքը, մակերևույթների վերալիցքավորում, դիսպերս համակարգերի կայունությունը, կոագուլում: Թեմա 6 Կոպիտ դիսպերս համակարգեր,
էմուլգատորներ և նրանց ազդեցության մեխանիզմը: Թեմա 7 Միցելներ և նրանց
առաջացումը, միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0603/B01.Օրգանական քիմիա - 1(13 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ լաբորատոր պարապմունք, 5-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել «Օրգանական քիմիա» առարկայի դերն ու նշանակությունը որակյալ քիմիկոս կադրերի պատրաստման գործում: Օրգանական քիմիան, որպես ֆունդամենտալ հիմք զանազան քիմիական և կենսաբանական պրոցեսների, ինչպես նաև նրանց իրագործման մեխանիզմների պարզաբանման ասպարեզում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման հիմնական
եղանակները ու քիմիական հատկությունները:
2. կհասկանա ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների
բնութագրական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա դասակարգել օրգանական միացությունները և պատկերացում կկազմի դրանց կառուցվածքի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ռեագենտների և ռեակցիաների դասակարգումը, օրգանական
միացությունների անվանակարգը և իզոմերիայի տեսակները: Թեմա 2 Ալկաններ, ցիկլոալկաններ, ալկեններ, ալկիններ և ալկադիեններ (կառուցվածքը,
ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները): Թեմա 3 Արոմատիկ
ածխաջրածիններ (արոմատիկություն, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ստացման եղանակները, քիմիական հատկությունները, օրենտացման
կարգը արոմատիկ օղակում): Թեմա 4 Հալոգենածանցյալներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) դասակարգումը, ստացման եղանակները և քիմիական
հատկությունները: Թեմա 5՝ Սպիրտներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ):
Ֆենոլներ: Թեմա 6 Ալդեհիդներ և կետոններ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ):
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0603/B02. Օրգանական քիմիա - 2(8 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` կարբոնաթթուների (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ), օքսիթթուների, օքսոթթուների և դրանց ածանցյալների, ածխաջրերի, նիտրոմիացությունների, ամինների և ամինոթթուների կառուցվածքին, ստացման եղանակներին,
քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիաների մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասընթացում ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման
հիմնական եղանակները ու քիմիական հատկությունները,
2. կհասկանա ընթացող ռեակցիաների մեխանիզմները,
3. կկարողանա տարբերակել դասընթացում քննարկված օրգանական միացությունները և պատկերացում կկազմի դրանց կառուցվածքի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը, ստացումը և քիմիական հատկությունները: Թեմա 2 Օքսոթթուներ (ալդեհիդո- և կետոթթուների), օքսիթթուներ, դասակարգումը, ստացումը և քիմիական հատկությունները: Թեմա 3 Ածխաջրեր, դասկարգումը, տարածվածությունը բնության մեջ: Կենսաբանական նշանակությունը, բնութագրական հատկությունները և կիրառումը: Թեմա 4 Նիտրոմիացություններ, ամիններ
և ամինոթթուներ, կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B01. Անալիտիկ քիմիա - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անալիտիկ քիմիայի
որակական անալիզի մասին գիտելիքների մի համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների մասին, կատիոնների և անիոնների՝ ըստ անալիտիկական խմբերի դասակարգման,
կատիոնների և անիոնների հայտնաբերման ռեակցիաների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որակական անալիզի խնդիրները և խորապես կյուրացնի տարրերի հայտնաբերման հիմնական եղանակները,
2. կհասկանա կիրառվող ռեակցիաների իրականացման անհրաժեշտ պայմանների ճիշտ ընտրության կարևորությունը,
3. կկարողանա կատարել կատիոնների և անիոնների բարդ խառնուրդների
սիստեմատիկ անալիզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական եվ քանակական անալիզ: Որակական անալիզը և նրա խնդիրները: Կատիոնների և
անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: Թեմա 2 Հոմոգեն
հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատուն: Թեմա 3 Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 4 Հետերոգեն հավասարակշռություն: Լուծելիության արտադրյալ (ԼԱ) և ակտիվության արտադրյալ (ԱԱ): Lուծելիության կախումը տարբեր գործոններից: Թեմա 5 Կոլոիդային լուծույթներ. կիրառումը քիմիական
անալիզում: Հարակից նստեցում: Թեմա 6 Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն: Թեմա 7 Օքսիդացմանվերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ,
Ներնստի հավասարումը: Թեմա 8 Բաժանման և խտացման եղանակներ: Քրոմատոգրաֆիայի ժամանակակից տարատեսակները: Էքստրակցիա (լուծահանում):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ՝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0608/B02. Անալիտիկ քիմիա - 2 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 5 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անալիտիկ քիմիայի
քանակական անալիզի մասին գիտելիքների մի համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ անալիզում կիրառվող քիմիական և ֆիզիկաքիմիական եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անալիզի չափաբանական հիմունքները, կպատկերացնի անալիզի ավտոմատացման և ԷՀՄ կիրառման կարեվորությունը, կյուրացնի
բարդ նմուշներում բաղադրիչների քանակական որոշման հիմնական
եղանակները,
2. կհասկանա նմուշառման և նմուշների պատրաստման կարևորությունը,
3. կկարողանա ընտրել անալիզի անհրաժեշտ եղանակը և կկատարի
փորձանմուշում նպատակային բաղադրիչի քանակական որոշում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կշռաչափական անալիզ: Նստվածքների աղտոտման պատճառները: Բյուրեղային և ամորֆ նստվածքներ: Թեմա 2 Ծավալաչափական
անալիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ: Փորձի տվյալների ստատիստիկական մշակման եղանակները: Թեմա 3 Չեզոքացման եղանակի ինդիկատորների տեսություն: Թույլ և ուժեղ թթուների տիտրումն ուժեղ հիմքով: Թույլ
և ուժեղ հիմքերի տիտրումն ուժեղ թթուների: Թեմա 4 Ծավալաչափական վերօքս եղանակներ: Վերօքս եղանակների ինդիկատորները: Թեմա 5 Վերօքս եղանակների հիմունքները (պերմանգանատաչափություն, բիքրոմատաչափություն,
յոդաչափություն, բրոմատաչափություն): Թեմա 6 Անալիզի կինետիկական կատալիտիկ և ոչ կատալիտիկ եղանակներ: Թեմա 7 Ծավալաչափական նստվածքագոյացման եղանակներ: Ծավալաչափական կոմպլեքսագոյացման եղանակներ: Թեմա 8 Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ (էլեկտրաքիմիական և
օպտիկական եղանակներ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0608/B07. Բյուրեղաքիմիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բյուրեղների ներքին
կառուցվածքի և սիմետրիայի տեսությունների մասին պատշաճ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկան բյուրեղական նյութի ներքին կառուցվածքի ընդհանուր պատկերացումները,
2. կիմանա սիմետրիայի տեսությունները, բյուրեղների հետազոտման
եղանակները և բյուրեղների կառուցվածքի տեսությունը,
3. կկարողանա հետազոտել բյուրեղական նյութերի կառուցվածքը ռենտգենյան եղանակներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բյուրեղների ներքին կառույցի տեսությունը: Թեմա 2 Բյուրեղների
սիմետրիայի տեսությունը: Թեմա 3 Ռենտգենակառուցվածքային անալիզի
հիմունքները: Թեմա 4 Համակարգված` պինդ նյութերի, ինտերմետաղական,
անօրգանական, օրգանական միացությունների և սիլիկատների բյուրեղաքիմիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ՝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/B04. Քվանտային քիմիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել քվանտային մեխանիկայի և քվանտային քիմիայի տեսական հիմնադրույթների և մեթոդների կիրառման խնդիրների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միկրոմասնիկների վիճակի ֆունկցիաները, կապի տեսության
հիմնական մոտարկումները և մեթոդները,
2. կհասկանա քվանտային տեսության հիմնադրույթները,
3. կկարողանա կիրառել քվանտային քիմիայի մեթոդները պարզագույն
մոդելների և մոլեկուլների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քվանտային մեխանիկայի հիմունքները, մաթեմատիկական ապարատը, օպերատորներ, հիմնական պոստուլատներ: Շրեդինգերի հավասարումը:
Թեմա 2 Քվանտային քիմիայի հիմնական դրույթները և մեթոդները: Էլեկտրո-
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նային ալիքային ֆունկցիա: Մոտավորությունների կատարման հիմնական
ուղիները: Շրեդինգերի մոլեկուլային հավասարումը: Թեմա 3 Հարտրի-Ֆոկի
ինքնահամաձայնեցված դաշտի մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 4 Մոլեկուլային օրբիտալներ: Վիճակների և մոլեկուլային օրբիտալների դասակարգումը ըստ
սիմետրիայի: Թեմա 5 Հյուկելի ընդլայնված և հասարակ մեթոդները: Թեմա 6
Քվանտային քիմիայի կիրառական խնդիրները: Երկատոմ մոլեկուլների ժամանակակից հաշվարկները, էլեկտրոնային խտության բաշխվածության դիագրամներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B05. Նյութի կառույց (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նյութի կառուցվածքի
մասին ատոմիստական պատկերացումները, ինչպես նաև պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ մոլեկուլի երկրաչափության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մոլեկուլների երկրաչափական կառուցվածքը և նրա ուսումնասիրման սպեկտրաչափական մեթոդները,
2. կհասկանա նյութի կառուցվածքի քվանտային տեսության հիմունքներին,
3. կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները` պարզելու տարբեր դասի
միացությունների կառուցվածքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մոլեկուլի երկրաչափությունը: Մոլեկուլի հավասարակշռական երկրաչափական կոնֆիգուրացիայի սիմետրիան. սիմետրիայի տարրերը: Թեմա 2 `
Մոլեկուլների էլեկտրական հատկությունները: Մոլեկուլի դիպոլ մոմենտ և իզոմերիա: Թեմա 3 Մոլեկուլների մագնիսական հատկությունները: Մագնիսական
մոմենտ և մագնիսական ընկալունակություն: միջուկի և էլեկտրոնի մագնիսական ընկալունակությունները: Թեմա 4 Մոլեկուլների միջին էներգետիկ
հատկությունները: Թեմա 5 Մոլեկուլների էլեկտրոնա-տատանողա- պտտողական հատկությունները: Թեմա 6 Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ; Սոլվատային կոմպլեքսներ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B04. Քիմիական տեխնոլոգիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ քիմիական արտադրությունների
հիմքում ընկած պրոցեսների մասին պատկերացումներ և հասու դարձնել դրանց
ղեկավարման հիմնական օրինաչափություններին` ելնելով նրանց որոշակի դասակարգման բնույթից: Տալ տնտեսության մեջ կարևոր նշանակություն ունեցող
մի շարք նյութերի ստացման տեխնոլոգիական սխեմաները և բնապահպանական տեսանկյունից նրանց անվտանգ կազմակերպման ուղիները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա տիպային տեխնոլոգիական պրոցեսները և արտադրության
մեջ օգտագործվող հումքերի տիպերը ու դրանց վերամշակման և օգտագործման բնագավառները: Կհասկանա կոնկրետ քիմիական ռեակցիաների տեխնոլոգիական սխեման հիմնվելով այդ ռեակցիաÝ»ñÇ յուրահատկությունների վրա,
2. կիմանա քիմիական արդյունաբերությունում օգտագործվող ռեակցիաների ղեկավարման օրինաչափությունները, անօրգանական և օրգանական
նյութերի արտադրության կազմակերպման տեխնոլոգիաները, նրանց և
շրջակա միջավայրի կապը,
3. կկարողանա կանխագուշակել ու մշակել կոնկրետ ռեակցիայի համար
առավել նպատակահարմար տեխնոլոգիական փուլերը և մշակել տեխնոլոգիական սխեմաներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական տեխնոլոգիայի առարկան: Թեմա 2 Քիմիական տեխնոլոգիայի ընդհանուր օրինաչափությունները: Թեմա 3 Հետերոգեն ռեակցիաների ղեկավարումը: Թեմա 4 Կատալիտիկ ռեակցիաների ղեկավարման օրինաչափությունները: Թեմա 5 ` Ամոնիակի սինթեզը: Թեմա 6 ` Ազոտական թթվի
արտադրություն: Թեմա 7 Ծծմբական թթվի արտադրություն: Թեմա 8 Գունավոր
մետալուրգիա: Թեմա 9 Պարարտանյութերի արտադրություն: Թեմա 10 Օրգանական նյութերի տեխնոլոգիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/B03. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա-1(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3ժամ լաբորատոր 7-րդ կիսամյակ,
առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել «Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա» առարկայի կարևորագույն դրույթները, նրա
օրեցօր աճող դերը բժշկության բնագավառում, հատկապես ժամանակակից
գործիքների և դեղորայքի ստեղծման ասպարեզում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պոլիմերների դասակարգումը և կոնֆորմացիաները,
2. կհասկանա բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիայի հիմնական
դրույթները,
3. կկարողանա մեկնաբանել բարձրամոլեկուլային
միացությունների
ստացման եղանակները և հատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիայի արդիականությունը և ընդլայնվող կապը բժշկության հետ: Թեմա 2 Բարձրամոլեկուլային
միացությունների կոնֆորմացիա և կոնֆիգուրացիա: Թեմա 3 Մոլյար զանգվածի
որոշման եղանակներ, բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկո-մեխանիկական հատկություններ: Թեմա 4 Բարձրամոլեկուլային միացությունների
ստացման հիմնական եղանակները, ռադիկալային պոլիմերում: Թեմա 5 Կատիոնային և անիոնային պոլիմերում, ստերեոռեգուլյար պոլիմերների սինթեզ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0603/B04. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա-2(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ժամանակակից «Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա» առարկայի հիմունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բարձրամոլեկուլային միացությունների սինթեզի տարբեր եղանակներ,
2. կհասկանա բարձրամոլեկուլային միացությունների տեսական բնույթները,
3. կկարողանա մեկնաբանել բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիական հատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Համապոլիմերում: Մառ-Լյուիսի բանաձևը և մոնոմերների հարաբերական ակտիվության նշանակությունը: Թեմա 2 Պոլիկոնդենսում: Հավասարակշռական և եռչափանի պոլիկոնդենսացիա: Թեմա 3 Պատվաստված և բլոկ
համապոլիմերներ: Թեմա 4 Պոլիմեր անալոգ ռեակցիաներ: Թեմա 5 Բարձրամոլեկուլային միացությունների դեստրուկցիա և ծերացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B06. Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հետազոտման առավել կիրառելի ֆիզիկական մեթոդների և դրանց աշխատանքային սկզբունքների
մասին պատկերացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քիմիական հետազոտություններում կիրառման հնարավորությունները,
2. կհասկանա ունիվերսալ հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների աշխատանքային սկզբունքները,
3. կկարողանա կիրառել հետազոտման ֆիզիկական մեթոդները քիմիական
հետազոտություններում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1 Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները. ինֆրակարմիր
և լույսի կոմբինացիոն ցրման սպեկտրոսկոպիաներ: Թեմա 2 ` Էլեկտրոնային
սպեկտրոսկոպիայի և մոլեկուլների էլեկտրոնային բևեռացվելիության ուսումնասիրման մեթոդները. Ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի մարզի սպեկտրոսկոպիաներ: Օպտիկական պտույտի դիսպերսիա: Օպտիկական շրջանային դիքրոիզմ: Թեմա 3 Ռեզոնանսային մեթոդներ. Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի, էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսի և միջուկային -ռեզոնանսի մեթոդները: Թեմա 4 Մասս-սպեկտոսկոպիայի մեթոդը: Թեմա 5 Ջերմաֆիզիկական մեթոդներ: Գազային էլեկտրոնոգրաֆիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0603/B07. Օրգանական սինթեզ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում
օրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի եղանակներով օրգանական նյութերի սինթեզի
իրականացման ուղիները,
2. կհասկանա սինթեզի ժամանակ տեղի ունեցող գործընթացները,
3. կկարողանա տարբեր եղանակներով իրագործել օրգանական նյութերի
սինթեզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 `Ածխաջրածինների սինթեզի եղանակները: Սպիրտների սինթեզ ըստ
Մեյերվենյ-Պոնդորֆի: Թեմա 2 Միխայելի կոնդենսացիան և նրա կիրառման
ոլորտները: Թեմա 3 Կոնդենսման ռեակցիաներ: Թեմա 4 Հագեցած և չհագեցած
հինգ և վեցանդամանի լակտոնների սինթեզի եղանակները: Թեմա 5 1,2,4îñÇ³½áÉÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½ ï³ñµ»ñ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÃÃáõÝ»ñÇ µ³½³ÛÇ íñ³:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0608/B06. Անօրգանական սինթեզ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում անօրգանական և օրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի եղանակներով անօրգանական նյութերի սինթեզի
իրականացման ուղիները,
2. կհասկանա սինթեզի ժամանակ տեղի ունեցող գործընթացները,
3. կկարողանա տարբեր եղանակներով իրագործել անօրգանական
նյութերի սինթեզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անօրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակները:
Թեմա 2 Անօրգանական նյութերի սինթեզը լուծույթ-գազ փոխազդեցությունով:
Թեմա 3 Անօրգանական նյութերի սինթեզը հալույթում: Թեմա 4 Անօրգանական
նյութերի սինթեզը էլեկտրաքիմիական եղանակով: Թեմա 5 Անօրգանական
նյութերի սինթեզը ջերմային եղանակով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/B08. Մասնագիտության ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, (8 շաբաթ),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ԵՊՀ-ի պատմության
հետ: Ներկայացնել ԵՊՀ-ի և մասնավորապես քիմիայի ֆակուլտետի ստեղծման
և զարգացման ուղիները: Տեղեկություն տալ ֆակուլտետում իրականացվող գիտական ուղիների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ԵՊՀ-ի հիմնադրման և զարգացման, մասնագիտությունների և
մասնագիտացման մասին,
2. կհասկանա քիմիայի ֆակուլտետի ստեղծման, նոր բաժինների բացման
և մասնագիտացումների ընտրման ուղին,
3. կկարողանա տարբերակել քիմիայի ֆակուլտետի ամբիոնների դերը և
գիտական ուղղությունները,
4. կիմանա քիմիայի ֆակուլտետի շրջանավարտների ապագա գործունեության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ԵՊՀ-ի հիմնադրում և զարգացում, մասնագիտություններ և մասնագիտացում: Թեմա 2 Քիմիայի ֆակուլտետի ստեղծում, նոր բաժինների բացում
և մասնագիտացումները: Թեմա 3 Քիմիայի ֆակուլտետի ամբիոնների դերը և
գիտական ուղղությունները: Թեմա 4 Քիմիայի ֆակուլտետի շրջանավարտների
ապագա գործունեություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/B10. Կենցաղային քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
գնահատման դասընթաց

6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենցաղի տարբեր
ոլորտներում կիրառվող քիմիական միացությունների, նրանց կառուցվածքի,
ստացման եղանակների և կենսաբանական ազդեցության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կենցաղի այն ոլորտները, որտեղ կիրառվում են համապատասխան քիմիական միացությունները,
2. կհասկանա թե որ դեպքում ինչ տեսակի քիմիական միացություններ
պետք է կիրառի,
3. կկարողանա օգտագործել կենցաղում տարաբնույթ քիմիական միացություններ չվնասելով իրեն, իր ընտանիքի անդամներին և, ընդհանրապես,
շրջապատին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Օճառֈ Նրա կառուցվածքը և ազդման մեխանիզմըֈ Օճառի արտադրությունը և տեսակներըֈ Թեմա 2 Սինթետիկ լվացող միջոցներֈ Դասակարգումըֈ Նրանց հատկությունների կախվածությունը կառուցվածքիցֈ Թեմա 3 Քիմիական միացություններ, որոնք օգտագործվում են օծանելիքի, շպարահան
ջրերի, ատամի մածուկների, շամպունների, կրեմների և այլ պատրաստուքների
մեջֈ Թեմա 4 Սոսինձներֈ Բնական և սինթետիկ սոսինձների դասակարգումըֈ
Որոշ տեսակի սոսինձների ստացումը և կիրառման ոլորտներըֈ Թեմա 5 Լաքեր
և ներկերֈ Ժամանակակից ներկերի բաղադրությունը և նրանց արտադրությունըֈ
Ներկերի տեսակները և որոշ ներկերի բաղադրատոմսերֈ Թեմա 6 Սպիտակեցնող միջոցներֈ Ակտիվ քլոր պարունակող, օքսիդիչ, վերականգնիչ և օպտիկական
սպիտակեցնող միջոցներ, նրանց կիրառումըֈ
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/ Կոմպլեքս միացությունների քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում կոորդինացված միացությունների հիմնական հասկացությունների,
իզոմերիայի, դրանց միջև ընթացող օքսիդավերականգնման ռեակցիաների,
դրանց կառուցվածքը մեկնաբանող տեսությունների, կայունության, փոխանակային ռեակցիաների, ներ և արտաոլորտային գործընթացների, d
տարրերի կոմպլեքսագոյացման առանձնահատկությունների, ճեղքման էներգիայի պարամետրերի վրա ազդող գործոնների, բազմակի կապերի առաջացման
բնույթները կոմպլեքս միացությունների կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Ամբողջական պատկերացում կունենա կոմպլեքս միացությունների
հիմնական հասկացությունների մասին
2. Կիմանա կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքի և հատկությունների արդի մեկնաբանությունը.
3.Կկարողանա

կոմպլեքս

միացություններին

վերաբերվող

փորձեր

կատարել և խնդիրներ լուծել:
Բովանդակություն
Թեմա
1.
Կոորդինացված
միացությունների
ընդհանու
հասկացությունները. կենտրոնական ատոմ, լիգանդ, կոորդինացման թիվ,
լիգանդի դենտանտություն, լիգանդ կատիոն փոխազդեցությունները: Թեմա
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2. Կոմպլեքս միացությունների իզոմերիայի տեսակները. կոորդինացման,
իոնիզացման,
հիդրատացման,
կոորդինացման
պոլիմերիա,
կառուցվածքային, կապի, երկրաչափական, օպտիկական, իզոմերիա պինդ
ֆազում, լուծույթում, գազ ֆազում: Թեմա 3. Կոմպլեքս միացությունների
հիմնական
տեսակները ըստ կառուցվածքային սկզբունքի. միամիջուկ
մոնոդենտանտ լիգանդներով, բազմադենտանտ լեգանդներ, բազմամիջուկ
կոմպլեքսներ:
d
տարրերի
կոմպլեքսագոյացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 4. ոմպլեքս միացությունների փոխանակային և
օքսիդավերականգնման ռեակցիաները: Թեմա 5.
Կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքը մեկնաբանող
տեսությունները. վալենտային
կապի, բյուրեղային դաշտի, մոլեկուլային օրբիտալների եղանակներ: Թեմա
6. Կոմպլեքս միացությունները կենսաբանական համակարգերում: Թեմա 7.
Կոմպլեքս միացությունների կիրառումը տարբեր բնագավառներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5
է:

0608/B07. Քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում միջնակարգ դպրոցում ընդհանուր, անօրգանական և օրգանական քիմիայի տեսական
ու գործնական գիտելիքների պատշաճ մակարդակի ապահովման, մատուցման
և համապատասխան թեմաների վերբերյալ խնդիրների լուծման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա ընդհանուր քիմիայի առավել բարդ հասկացությունների մատուցումը դյուրին ընկալելի եղանակներով,
2. կիմանա քիմիայի դասավանդման արդի պահանջները դպրոցում,
3. կկարողանա յուրաքանչյուր թեմա ներկայացնել ամբողջական և կատարել ճիշտ շեշտադրումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 7-10-րդ դասարաններում «Քիմիա» առարկայի դասերի պլանների և
համառոտագրերի կազմում: Թեմա 2 Ատոմի կառուցվածքը: Թեմա 3 Կապերի
տեսակները: Թեմա 4 Վերօքս ռեակցիաներ: Թեմա 5 Լուծույթներ: Թեմա 6 Ոչ
մետաղներ: Թեմա 7 Մետաղներ: Թեմա 8 Օրգանական միացություններ:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3 Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

1405/ B01.Մանկավարժություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն , 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժություն
գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտական
հարացույցների հիմքի վրա, և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու
դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, հիմնական հասկացությունները, ուսուցման և դաստիարակության դերը մարդու անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում, ՀՀ կրթության համակարգի արդի բարեփոխումները, ուսուցման կազմակերպման նոր
ձևերն ու մեթոդները, կրթության կառավարման հիմնահարցերը,
2. կհասկանա մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի
սոցիալականացման համատեքստում,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Մանկավարժական
գիտությունների համակարգը, կապն այլ գիտությունների հետ, ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 2 Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը, կրթական գործը սփյուռքում: Թեմա 3
Դաստիարակության հիմունքներ. անձի ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն
ու դաստիարակությունը: Դաստիարակության սկզբունքները, մեթոդները, բաղադրիչները: Թեմա 4 Դիդակտիկայի հիմունքներ: Կրթության բովանդակությունը, ուսուցման գործընթացի էությունը, սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման ձևերը: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգումն ու
գնահատումը: Թեմա 5 Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության համակարգը,
կառավարումը և բարեփոխումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
1306/B01. Հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
գնահատումով դասընթաց

6-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2`
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություներ: Թեմա 5`
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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3. «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն
0410/B01. Ֆիզիկա (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մեխանիկայի և
մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունների և օրենքների,
էլեկտրականության,
մագնիսականության
և
օպտիկայի
հիմնական
գաղափարների ու մեթոդների հետ, ձևավորել դրանց գիտակցական
օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ, ապահովել բավականաչափ
պատրաստվածություն, այլ առարկաների հաջող յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները և օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների դրվածքը, դրանց լուծման մեթոդոլոգիան,
3. կիմանա էլեկտրականության, մագնիսականության և օպտիկայի հիմնարար օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները,
4. կկարողանա ստացած գիտելիքները և ֆիզիկական եզրահանգումներ
կատարելու ունակությունները կիրառել ճշգրիտ գիտությունների այլ
բնագավառներում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Կինեմատիկա: Թեմա 2` Դինամիկա: Թեմա 3` Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4` Պինդ մարմնի դինամիկա: Թեմա 5` Հիդրոդինամիկա: Թեմա 6`
Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 7` Իդեալական գազ: Թեմա 8` Իրական գազեր:
Թեմա 9` Ջերմադինամիկայի հիմունքները: Թեմա 10` Էլեկտրաստատիկ դաշտ:
Թեմա 11` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 12` Մագնիսական դաշտ: Թեմա 13`
Էլեկտրամագնիսական մակածում: Թեմա 14` Փոփոխական հոսանք: Թեմա 15`
Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 16` Երկրաչափական
օպտիկա: Թեմա 17` Լույսի ինտերֆերենցը և դիֆրակցիան: Թեմա 18`
Ջրածնանման ատոմների կառուցվածքը: Թեմա 19` Ատոմի միջուկի ֆիզիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0102/B01. Բարձրագույն մաթեմատիկա (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության
տարրերը և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն, ածանցյալ, անորոշ և որոշյալ
ինտեգրալներ և նրանց կիրառությունները, ծանոթացնել մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաների հետֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուղղի և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները:
2. կհասկանա վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական գաղափարներն ու սահմանումները:
3. կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի տեսակը, հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի
սահմաններըֈ
4. կիմանա, թե ինչպես են ածանցյալի միջոցով հետազոտում մեկ և մի քանի
փոփոխականի ֆունկցիաները, ինչպես են գտնում որոշյալ և անորոշ
ինտեգրալները:
5. կհասկանա ֆունկցիայի ածանցյալի և ինտեգրալի գաղափարները, մի
քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները:
6. կկարողանա հաշվել ֆունկցիայի ածանցյալը, հետազոտել ֆունկցիան
ածանցյալի միջոցով, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, հաշվել
մակերես ինտեգրալի միջոցով ֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Վերլուծական երկրաչափության տարրերը՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, երկրորդ կարգի կորեր, կոորդինատային ձևափոխություններֈ Թեմա 2 Վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետֈ Թեմա 3 Գծային
հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներֈ Թեմա 4 Գաղափար
արտապատկերումների մասին, թվային ֆունկցիա, զույգ կենտ, պարբերական,
մոնոտոն ֆունկցիաներֈ Տարրական ֆունկցիաներֈ Թեմա 5 Հաջորդականություն, անվերջ փոքր և անվերջ մեծ հաջորդականություններ, հաջորդականության սահման, մոնոտոն հաջորդականություններֈ Թեմա 6 Ֆունկցիայի սահման, հատկություններըֈ Ֆունկցիայի անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկություններըֈ Թեմա 7
Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման
կանոնները, դիֆերենցիալֈ Բարձր կարգի ածանցյալներ և դիֆերենցիալներֈ
Թեյլորի բանաձևըֈ Թեմա 8 Դի-ֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները,
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ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցովֈ Թեմա 9
Մի քանի
փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահման և անընդհատությունֈ Մասնակի
ածանցյալներ, դիֆերենցիալֈ Թեմա 10 Նախնական ֆունկցիա, անորոշ և
որոշյալ ինտեգրալներ, փոփոխականի փոխարինման և մասերով ինտեգրման
բանաձևերըֈ Ռացիոնալ, իռացիոնալ, եռանկյունաչափական արտահայտությունների ինտեգրումըֈ Ինտեգրալի կիրառություններըֈ Թեմա 11 Թվային
շարքերի զուգամիտությունը, դրական շարքերի զուգամիտության հայտանիշները, շարքերի բացարձակ և պայմանական զուգամիտությունֈ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B10. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա-1 (6 կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունների, քիմիայի քանակաչափական օրենքների, քիմիական կապի տեսակների, լուծույթների տեսության,
օքսիդա-վերականգնման գործընթացի էություն, նյութի կառուցվածքի և քիմիական գործընթացի ընդհանուր սկզբունքների ու օրինաչափությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի տեսությունը,
2. կհասկանա քիմիական ռեակցիաների վերլուծական մեթոդի տրամաբանությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել քիմիական փորձեր և լուծել ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի բաժնին վերաբերվող խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քանակաչափական օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի
հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները: Թեմա 2 Քիմիական
կապի տեսություն: Կոմպլեքս միացություններ: Թեմա 3 Թերմոդինամիկայի
օրենքները: Թեմա 4 Հավասարակշռական գործընթացներ, ռեակցիայի արագություն: Լուծույթներ: Թեմա 5 Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ, էլեկտրաքիմիական գործընթացներ: Թեմա 6 Ջրածին, ջուր, ջրածնի պերոքսիդ:
Թեմա 7 Թթվածին, օզոն: Թեմա 8 Պարբերական համակարգի VII խմբի
գլխավոր (հալոգեններ Տարրերի VII խումբ: p - տարրերր - F, CI, Br, J, At
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(հալոգեններ): d- տարրեր (մանգանի խումբ) – Mn: Թեմա 9 VII խմբի գլխավոր
(հալոգեններ Տարրերի VII խումբ: p - տարրերր - F, CI, Br, J, At (հալոգեններ): dտարրեր (մանգանի խումբ) – Mn տարրերի և միացությունների բնապահպանական և կենսաբանական նշանակությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B11. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա-2 (9 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ լաբորատոր պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում պարբերական համակարգի VI-VIII խմբերի s- և d- տարրերի, դրանց
միացությունների լաբորատոր և արդյունաբերական ստացման եղանակների,
հատկությունների և արտադրության ու գիտության տարբեր բնագավառներում
կիրառման
մասին,
նրանց
բնապահպանական
և
կենսաբանական
նշանակությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պարբերական համակարգի VI-VIII խմբերի s-, d- և f- տարրերի
և դրանց միացությունների քիմիան, ստացման լաբորատոր և արդյունաբերական եղանակները, կիրառությունը արտադրության ու գիտության
տարբեր բնագավառներում,
2. կհասկանա պարբերական համակարգում տարրի դիրքի և հատկությունների միջև եղած կապը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել պարբերական համակարգի VI-VIII
խմբերի s-, d- և f- տարրերի և դրանց միացությունների վերաբերյալ փորձեր և լուծել խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Տարրերի VI խումբ: p - տարրերր - ծծմբի ենթախումբ` S, Se ,Te, Po
(խալկոգեններ): d- տարրերր (քրոմի խումբ) – Cr, Mo, W: Թեմա 2 Տարրերի V
խումբ: p - տարրեր – N, P և արսենի ենթախումբ` As, Sb, Bi: d- տարրեր
(վանադիումի խումբ) – V, Nb, Ta: Թեմա 3 Տարրերի IV խումբ: p - տարրեր – C, Si
և գերմանիումի ենթախումբ` Ge, Sn, Pb: d- տարրեր (տիտանի խումբ) – Ti, Zr, Hf:
Թեմա 4 Տարրերի III խումբ: p - տարրեր – B, AI և գալիումի ենթախումբ` Ga,
In, TI: d- տարրեր – Sc-ի ենթախումբ, f- տարրեր - լանոթանիդներ և
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ակտինոիդներ: Թեմա 5
Տարրերի II խումբ, s- տարրեը – Be, Mg և
հողալկալիական մետաղներ` Ca, Sr, Ba, Ra: d-տարրեը – Zn, Cd, Hg (ցինկի
խումբ): Թեմա 6 Տարրերի I խումբ: s- տարրեր – Li,Na, K,Rb, Cs, Fr (ալկալիական
մետաղներ): d- տարրեր – Cu, Ag, Au (պղնձի խումբ): Թեմա 7 Տարրերի VIII
խումբ: p -տարրեր – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (ազնիվ գազեր), d- տարրեր – Fe, Co, Ni
(երկաթի եռյակ), Ru, Pd, Os, Ir, Pt (պլատինային մետաղներ): Թեմա 8 Բնության
մեջ քիմիական նյութերի (հանքանյութերի) առաջացման գործընթացի էությունը
և բնության ինքնամաքրման ունակությունը: Թեմա 9 VI-VIII խմբերի տարրերի
և նրանց միացությունների բնապահպանական և կենսաբանական նշանակությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B05. Անալիտիկ քիմիա - 1 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 5 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անալիտիկ քիմիայի
որակական անալիզի մասին գիտելիքների մի համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների մասին, կատիոնների և անիոնների՝ ըստ անալիտիկական խմբերի դասակարգման,
կատիոնների և անիոնների հայտնաբերման ռեակցիաների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որակական անալիզի խնդիրները և խորապես կյուրացնի տարրերի հայտնաբերման հիմնական եղանակները,
2. կհասկանա կիրառվող ռեակցիաների իրականացման անհրաժեշտ պայմանների ճիշտ ընտրության կարևորությունը,
3. կկարողանա կատարել կատիոնների և անիոնների բարդ խառնուրդների
սիստեմատիկ անալիզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ: Որակական անալիզը և նրա խնդիրները: Կատիոնների և
անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: Թեմա 2 Հոմոգեն
հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատուն: Թեմա 3 Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից տեսու-
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թյունները: Թեմա 4 Հետերոգեն հավասարակշռություն: Լուծելիության արտադրյալ (ԼԱ) և ակտիվության արտադրյալ (ԱԱ): Lուծելիության կախումը
տարբեր գործոններից: Թեմա 5 Կոլոիդային լուծույթներ. կիրառումը քիմիական
անալիզում: Հարակից նստեցում: Թեմա 6 Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն: Թեմա 7 Օքսիդացմանվերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ,
Ներնստի հավասարումը: Թեմա 8 Բաժանման և խտացման եղանակներ,
կիրառումը բնապահպանական օբյեկտների անալիզում: Քրոմատոգրաֆիա:
Էքստրակցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0608/B06. Անալիտիկ քիմիա - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անալիտիկ քիմիայի
քանակական անալիզի մասին գիտելիքների մի համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ անալիզում կիրառվող քիմիական եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անալիզի չափաբանական հիմունքները, կպատկերացնի անալիզի ավտոմատացման և ԷՀՄ կիրառման կարևորությունը, կյուրացնի
բարդ նմուշներում բաղադրիչների քանակական որոշման հիմնական
եղանակները,
2. կհասկանա նմուշառման և նմուշների պատրաստման կարևորությունը,
3. կկարողանա ընտրել անալիզի անհրաժեշտ եղանակը և կկատարի
փորձանմուշում նպատակային բաղադրիչի քանակական որոշում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կշռաչափական անալիզ: Նստվածքների աղտոտման պատճառները: Թեմա 2 Ծավալաչափական անալիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ: Փորձի տվյալների ստատիստիկական մշակման եղանակները: Թեմա
3 Չեզոքացման եղանակի ինդիկատորների տեսություն: Թույլ և ուժեղ թթուների
տիտրումն ուժեղ հիմքով: Թույլ և ուժեղ հիմքերի տիտրումն ուժեղ թթուների:
Թեմա 4 Ծավալաչափական վերօքս եղանակներ: Վերօքս եղանակների ինդիկատորները: Թեմա 5 Վերօքս եղանակների հիմունքները (պերմանգանատա-

– 95 –

չափություն, բիքրոմատաչափություն, յոդաչափություն, բրոմատաչափություն):
Թեմա 6 Ծավալաչափական նստվածքագոյացման եղանակներ: Ծավալաչափական կոմպլեքսագոյացման եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/B14.Օրգանական քիմիա - 1(8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել «Օրգանական քիմիա» առարկայի հիմնական հասկացություններին, ածխաջրածինների և
սպիրտների կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիաների մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դասընթացում ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակներն ու քիմիական հատկությունները,
2. կհասկանա ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա դասակարգել օրգանական միացությունները և պատկերացում կկազմի դրանց կառուցվածքի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ռեագենտների և ռեակցիաների դասակարգումը, օրգանական
միացությունների անվանակարգումը և իզոմերիայի տեսակները: Թեմա 2 Ալկաններ, ցիկլոալկաններ, ալկեններ, ալկիններ և ալկադիեններ (կառուցվածքը,
ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները): Թեմա 3 Արոմատիկ
ածխաջրածիններ (արոմատիկություն, ստացման եղանակները և քիմիական
հատկությունները, օրիենտացման կարգը արոմատիկ օղակում): Թեմա 4
Սպիրտների (հագեցած և չհագեցած) դասակարգումը, ստացման եղանակները և
քիմիական հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/B15. Օրգանական քիմիա – 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` հալոգենածանցյալների, օքսոմիացությունների, կարբոնաթթուների,
ֆենոլների, օքսոթթուների, ածխաջրերի, նիտրոմիացությունների, ամինների և
ամինաթ թուների կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիաների մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասընթացում ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման
հիմնական եղանակներն ու քիմիական հատկությունները:
2. կհասկանա օրգանական միացություններում ընթացող ռեակցիաների
մեխանիզմները,
3. կկարողանա տարբերակել դասընթացում քննարկված օրգանական միացություննեը և պատկերացում կկազմի դրանց կառուցվածքի մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հալոգենածանցյալների (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ), օքսոմիացությունների (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) դասակարգումը, կառուցվածքից կախված ռեակցիոնունակության քննարկումը, ստացման եղանակները
և քիմիական հատկությունները: Թեմա 2 Կարբոնաթթուներ, Կարբոնաթթուների
(հագեցած, չհագեցած, արոմատիկ) և դրանց ածանցյալների ստացումը և
քիմիական հատկությունները: Թեմա 3 Ֆենոլների, օքսոթթուների, ածխաջրերի
դասակարգումը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: Թեմա
4 Նիտրոմիացությունների, ամինների և ամինաթթուների կառուցվածքը, ստացման եղանակներն ու քիմիական հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0603/B19. Օրգանական անալիզ(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների կառուցվածքի և ֆիզիկական հատկությունների կապի, նյութերի
մաքրման եղանակների, օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ խմբերի
որոշման եղանակների հետ ապահովելով անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ այլ
առարկաների յուրացման և հետազոտական աշխատանքների իրականացման
համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասընթացում ընդգրկված դասերի միացությունների որակական ռեակցիաները և ֆունկցիոնալ խմբերի որոշման եղանակները,
2. կհասկանա օրգանական անալիզի հիմնադրույթների իմաստը, անալիզի
գործընթացի նպատակը և արդյունքների վերլուծման էական կողմերը,
3. կկարողանա տարբերակել դասընթացում քննարկված նյութերի
մաքրման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Օրգանական միացությունների անալիզի առարկան, նրա նպատակներն ու խնդիրները: Օրգանական նյութերի անալիզի ընթացքը Թեմա 2 Օրգանական միացությունների կառուցվածքի կապը լուծելիության, հալման և եռման ջերմաստիճանների, տեսակարար կշռի և բեկման ցուցչի մեջև: Թեմա 3 Օրգանական միացությունների որակական անալիզ, նյութերի մաքրման եղանակները: Թեմա 4 Ածխաջրածինների որոշման եղանակները ալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, զուգորդված և կումուլացված կրկնակի կապերի որոշման
եղանակները: Թեմա 5 Սպիրտային և ֆենոլային հիդրօքսիլ խմբերի որոշման
ընդհանուր որակական ռեակցիաները: Թեմա 6 Ալդեհիդների և կետոնների
որոշման եղանակները ածանցյալների ստացման շանապարհով: Գունավորման
ռեակցիաներ: Կարբենաթթուների որոշումը ուղակի եղանակով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B08. Ֆիզիկական քիմիա-1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի հիմնադրույթների և դրանք շրջակա միջավայրին յուրահատուկ քիմիական փոխազդեցությունների քանակական նկարագրման հնարավորությունների
մասին պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները,
քիմիական և ֆազային հավասարակշռությունները, ոչ Էլեկտրոլիտների
և Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները,
2. կհասկանա վերոհիշյալ համակարգերում կատարվող երևույթները և
օրենքները,,
3. կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները էկոհամակարգերի
ուսումնասիրությունների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական գազ, վիճակի հավասարումը: Ռեալ գազեր, վիրիալի հավասարումը: Սեղմման գործակից: Թեմա 2
Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները: Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու հետևությունները: Թեմա
3 Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Քիմիական պոտենցիալ: Ֆազային հավասարակշռություն, Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի հավասարումը: Թեմա 4 Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի կախվածությունը ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Թեմա 5 Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները: Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Դեբայ-Հյուկելի տեսությունը: Թեմա 6 Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական էլեմենտի թերմո-դինամիկան, Ներստի հավասարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B09. Ֆիզիկական քիմիա-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի հիմնադրույթների և դրանք շրջակա միջավայրին յուրահատուկ քիմիական
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փոխազդեցությունների քանակական նկարագրման հնարավորությունների մասին պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները, ռեակցիայի արագության չափման էքսպերիմենտալ մեթոդները, միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների բնույթը և ուսումնասիրման սպեկտրաչափական
եղանակները,
2. կհասկանա ուսումնասիրման երևույթները և օրենքները,
3. կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները էկոհամակարգերի
ուսումնասիրությունների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: Ռեակցիայի արագության չափման էքսպերիմենտալ մեթոդները:Թեմա 2 Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: Ռեակցիայի կարգի և արագության հաստատունների որոշման մեթոդներ:Թեմա 3 Ակտիվացման էներգիա: Նախաէքսպոնենտային գործակից: Թեմա
4 Բարդ ռեակցիաների կինետիկա: Դարձելի, հաջորդական, զուգորդված, շղթայական ռեակցիաներ: Թեմա 5 Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ. Դասակարգումը, յուրահատուկ և ոչ յուրահատուկ փոխազդեցություններ:Թեմա 6 Սպեկտրոսկոպիա: Հիմնական հասկացությունները: Սպեկտրալ մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B10. Կոլոիդ քիմիա (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում կոլոիդ քիմիայի ուսումնասիրության առարկայի և նրա խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ քիմիայի դերի և
նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոլոիդ համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները
2. կհասկանա դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները
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3. կկարողանա դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսներին տալ
համապատասխան տեսական բացատրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կոլոիդ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: Մակերևութային լարվածություն: Թեմա 2 Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ, ֆլոտացիա: Թեմա 3 Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, մակերևութային ակտիվ նյութեր:
Թեմա 4 Դիսպերս համակարգերի էլեկտրական հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ, կրկնակի էլեկտրական շերտ: Թեմա 5 Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածքը, մակերևույթների վերալիցքավորում, դիսպերս համակարգերի կայունությունը, կոագուլում: Թեմա 6 Կոպիտ դիսպերս համակարգեր,
էմուլգատորներ և նրանց ազդեցության մեխանիզմը: Թեմա 7 Միցելներ և նրանց
առաջացումը, միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիա, Թեմա 8` Դիսպերս համակարգերի և բարձրամոլեկուլային միացությունների մածուցիկությունը և ֆիզիկաքիմիական մեխանիկայի տարրերը :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/B16. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն, 1.5 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատկերացում պոլիմերների գիտության հիմունքների, քիմիայի ու ֆիզիկոքիմիայի, արդյունաբերական նշանակություն ունեցող և կենցաղում կիրառվող
բարձրամոլեկուլային միացությունների ստացման եղանակների, կառուցվածքային և ֆիզիկական առանձնահատկությունների, նաև էկոլոգիական նշանակություն ունեցող պոլիմերների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բարձրամոլեկուլային միացությունների դասերի տարբերակման եղանակները:
2. կհասկանա նրանց կառուցվածքային և ֆիզիկական առանձնահատկությունները և դրանց պատճառները,
3. կկարողանա առաջարկել որոշակի բնագավառում հնարավոր կիրառություն ունեցող բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքը:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա (ԲՄՄ քիմիա)
առարկան, հիմնական հասկացությունները: Դասակարգումը. Թեմա 2 ԲՄՄ
տարածական կառուցվածքը և լուծույթների հատկությունները, կիրառումը
բնապահպանական նպատակով: Թեմա 3 Պոլիմերային նյութերի ֆիզիկական
հատկությունները: Թեմա 4 ԲՄՄ ստացման եղանակների դասակարգումը,
շղթայական աճի մեխանիզմ: Թեմա 5 Աստիճանական աճի մեխանիզմ, պոլիկոնդենսում: Թեմա 6 Համապոլիմերում, համապոլիկոնդենսում: Թեմա 7 ԲՄՄ
քիմիական ռեակցիաները ու դրանց յուրահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0604/B11. Նյութի կառույց (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նյութի կառուցվածքի մասին ատոմիստական պատկերացումները, ինչպես նաև պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ մոլեկուլի երկրաչափության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի նյութի կառուցվածքի քվանտային տեսության հիմունքներին,
2. կծանոթանա մոլեկուլների երկրաչափական կառուցվածքին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մոլեկուլի երկրաչափական կառուցվածքը: Մոլեկուլի հավասարակշռական երկրաչափական կոնֆիգուրացիայի սիմետրիան. սիմետրիայի
տարրերը: Թեմա 2 Մոլեկուլների էլեկտրական հատկությունները: Մոլեկուլի
դիպոլ մոմենտ և իզոմերիա: Թեմա 3 Մոլեկուլների մագնիսական հատկությունները: Մագնիսական մոմենտ և մագնիսական ընկալունակություն: Միջուկի
և էլեկտրոնի մագնիսական ընկալունակությունները: Թեմա 4 Մոլեկուլների
միջին էներգետիկ հատկությունները: Թեմա 5 Մոլեկուլների էլեկտրոնա-տատանողա- պտտողական հատկությունները: Թեմա 6 Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ: Սոլվատային կոմպլեքսներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0607/B12. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý տեխնոլոգիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում քիմիական արտադրությունների հիմքում ընկած ռեակցիաների դասերի
մասին և հասու դարձնել դրանց ղեկավարման հիմնական օրինաչափություներին` ելնելով դրանց բնույթից: Ներկայացնել տնտեսության մեջ
կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք նյութերի ստացման տեխնալոգիական
գծապատկերները: Քննարկել բնապահպանական տեսանկյունից առավել անվտանգ տեխնոլոգիաների ներմուծման հիմնահարցը:
Կրթական արդյունքը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի քիմիական արդյունաբերության գործընթացների
ղեկավարման օրինաչափությունները,
2. կհասկանա որոշ կարևոր նյութերի սինթեզի տեխնոլոգիական ցիկլերը
դրանց իրականացման օպտիմալ պայմանները, կկարողանատալ կոնկրետ քիմիական ռեակցիաների տեխնոլոգիական սխեման, բնապահպանական տեսանկյունից գնահատել տվյալ տեխնոլոգիական գործընթացի
վտանգավորության աստիճանը և դրանց լուծման հնարավոր եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական տեխնոլոգիա առարկան, ընդհանուր օրինաչափությունները: Թեմա 2 Հետերոգեն ռեակցիաների ղեկավարումը: Թեմա 3 Կատալիտիկ ռեակցիաների ղեկավարման օրինաչափությունները: Թեմա 4 Ամոնիակի սինթեզի տեխնոլոգիան: Թեմա 5 Ազոտական թթվի արտադրությունը:
Թեմա 6 Ծծմբական թթվի արտադրությունը: Թեմա 7 Գունավոր մետղագործություն: Թեմա 8 Պարարտանյութերի արտադրություն: Թեմա 9 Օրգանական
նյութերի սինթեզի տեխնոլոգիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0607/B13. Անալիզի ֆիզիկական և քիմիական մեթոդներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկաքիմիական
անալիզի տեսական և պրակտիկ հիմնահարցերի ուսուցում, բնապահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծմանը առաջարկվող եղանակների
և կիրառվող մեթոդների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկաքիմիական անալիզի տեսական հիմունքները և մեթոդները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կլանման էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 2 Ատոմային
աբսորբցիոն և ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափություն: Թեմա 3 Կլանման
ինֆրակարմիր սպեկտրասկոպիա: Թեմա 4 Ռենտգենասպեկտրոսկոպիական
անալիզ: Թեմա 5 Քրոմոտոգրաֆիական անալիզ: Թեմա 6 Միջուկային մագնիսական ռեզոնանս և էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանս: Թեմա 7 Կալորիմետրիա: Թեմա 8 Ռեֆրակտոմետրիա: Թեմա 9 Մասս սպեկտրասկոպիա:
Թեմա 10 Կոմբինացիոն ցրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0607/B19. Էկոլոգիական անվտանգություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական աշխատանքներ
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիական անվտանգության մոտեցումների, գնահատման և ապահովման հիմնահարցերի

– 104 –

իմացություն, տալ էկոլոգիական ռիսկի հաշվարկման և գնահատման մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական անվտանգության էությունը, կազմակերպման և
գնահատման մոտեցումները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական և տեխնածին հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ հաշվարկում և վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիական անվտանգության էությունը և մոտեցումները, գործնեության հիմնական ուղղությունները և խնդիրները: Թեմա 2 Շրջակա միջավայրի
որակի պահպանման և կառավարման հարցերը: Թեմա 3 Տեխնածին վտանգների
և աղետների վթարային ռիսկի վերլուծության ասպեկտները: Թեմա 4 Տեխնոլորտում վտանգների բնույթը և անվտանգության հիմնահարցերը: Թեմա 5 Ռիսկի
տեսության հիմնական դրույթները, ռիսկի գնահատման գոյություն ունեցող մեթոդները: Թեմա 6 Քիմիական աղտոտման դեպքում բնական օբյեկտների
վերլուծության մեթոդները: Թեմա 7 Ռադիացիոն աղտոտման հետևանքները և
դրանց թուլացման մեթոդներն ու գնահատումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/B02. Շրջակա միջավայրի քիմիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2Å³Ù É³µáñ³ïáñ 7-րդ կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել շրջակա միջավայրի
քիմիայի տեսական հիմնահարցերի ուսուցումը, բնապահպանության առկա
խնդիրների և հիմնահարցերի լուծմանը առաջարկվող եղանակների և կիրառվող
մեթոդների ու մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շրջակա միջավայրի քիմիա գիտության հիմնական տեսական
մոտեցումները, օրենքները, հարցերը,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական փոխարկումները և երկրագնդի վրա տեղի ունեցող էվոլյուցիոն պրոցեսները: Շրջակա միջավայրի աղտոտող նյութերի քիմիական փո-
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խակերպումները: Թեմա 2 Արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերի վնասազերծման և մաքրման գիտական հիմունքները և մոտեցումները: Թեմա 3 Բնական հանածոները և նրանց շահագործումը: Թեմա 4 Արտանետվող վտանգավոր
նյութերի աղբյուրները և նրանց վնասազերծումը: Թեմա 5 Մթնոլորտում աէրոզոլերի առաջացումը, պայքարի միջոցները: Թեմա 6 Միկրոտարրերի միգրացիան և շրջակա միջավայրի աղտոտումը: Թեմա 7 Էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի աղբյուրներ: Թեմա 8 Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմների` ջերմոցային
էֆեկտի, թթվային անձրևների, օզոնային շերտի հյուծման քիմիական մեխանիզմները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0607/B18. Կենցաղային քիմիա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական աշխատանքներ 6-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենցաղի տարբեր
ոլորտներում կիրառվող քիմիական միացությունների, նրանց կառուցվածքի,
ստացման եղանակներ և կենսաբանական ազդեցության հետ, որպեսզի ապագա
մասնագետը ոչ միայն պատշաճ պատկերացում ունենա այդ նյութի մասին, այլ
նաև տեղին և առանց վնասի (իր և իր շրջապատի համար) կիրառի:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենցաղի այն ոլորտները, որտեղ կիրառվում են համապատասխան քիմիական միացությունները,
2. կհասկանա, թե որ դեպքում ինչ տեսակի քիմիական միացություններ
պետք է կիրառի,
3. կօգտագործի կենցաղում տարաբնույթ քիմիական միացություններ
առանց վնասի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Օճառֈ Նրա կառուցվածքը և ազդման մեխանիզմըֈՕճառի արտադրությունը,տեսակները: Թեմա 2 Սինթետիկ լվացող միջոցներֈԴասակարգումը:
Նրանց հատկությունների կախվածությունը կառուցվածքիցֈ Թեմա 3 Քիմիական միացություններ, որոնք օգտագործվում են օծանելիքի, շպարահան ջրերի,
ատամի մածուկների, շամպունների, կրեմների և այլ պատրաստուքների մեջֈ
Թեմա 4 Սոսինձներֈ Բնական և սինթետիկ սոսինձների դասակարգումըֈ Որոշ
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տեսակի սոսինձների ստացումը և կիրառման ոլորտ ներըֈ Թեմա 5 Լաքեր և
ներկերֈ Ժամանակակից ներկերի բաղադրությունը և նրանց արտադրությունըֈ
Ներկերի տեսակները և որոշ ներկերի բաղադրատոմսերֈ
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/B28. Թունաբանություն (6կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դեղամիջոցների
նախակլինիկական
թունաբանական հետազոտությունների մեթոդներին,
ինչպես նաև ծանոթացնել շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (օդում,
ջրում,հողում) պարունակվող թույների առավել վտանգավոր ազդեցությանը
կենսաբանական համակարգերի վրա, ինչպես նաև թունավոր և ուժեղ ազդող
նյութերի հայտնաբերման, անջատման և որոշման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թույների, թունավորումների, հակաթույների դասակարգման և
դրանց ազդեցության մեխանիզմների մասին,
2. կիմանա քիմթունաբանական հումքից անջատված մի շարք թունավոր և
ուժեղ ազդող նյութերի մասին,
3. կիմանա հոգեմետ նյութերի թունաբանական ազդեցության, դեղերի
քիմթունաբանական հետազոտությունների մասին,
4. կիմանա անօրգանական նյութերի քիմթունաբանական բնութագրի,
մետաղական թույների ներթափանցման, բաշխման, մետաբոլիզմի
մասին:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Քիմիական նյութերի վտանգավորության դասակարգումը, թունավոր և
անվտանգ չափաքանակներ: Թեմա 2` Թունավոր նյութերի ներթափանցման
ուղիները և կախված դրանից թունաբանական փորձաքննությունների
մոդելավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Կսենոբրոտիկների
վտանգի գնահատումը միանվագ (սուր), կրկնակի (ենթասուր) և երկարատև
(քրոնիկ) ազդեցության դեպքում: Թեմա 4` Քիմիական կառուցվածքը և
ազդեցության բնույթը: Թեմա 5` Կսենոբրոտիկների վարքագիծը օրգանիզմում և
շրջակա միջավայրում: Թեմա 6` Թույների դասակարգումը, թունավոր
չափաքանակներ: Թեմա 7` Թունավոր կամ ուժեղ ազդող նյութեր դասակարգումն ըստ կենսաբանական օբյեկտներից անջատման մեթոդների: Թեմա 8`
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Թունավոր նյութերի որակական և քանակական անալիզի ժամանակակից
մեթոդները: Թեմա 9` Էկզոգեն և էնդոգեն թունավորումներ: Թեմա 10`
Թունավորման աղբյուրները, թույների ներթափանցման ուղիները, բաշխումը և
արտազատումը: Թեմա 11` Թունավորումների վրա ազդող գործոնները և
հետևանքները, թունազերծման մեթոդները: Հակաթույներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0607/B04. Ջրաքիմիա (10 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ջրային միջավայրի
բնապահպանական քիմիայի հիմնահարցերի ուսուցում, խնդիրների լուծման
եղանակների և մեթոդների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ջրային միջավայրի բնապահպանական քիմիայի հիմնահարցերը և մոտեցումները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիական քիմիան որպես գիտություն շրջակա միջավայրում
ընթացող քիմիակենսաբանական պրոցեսների և դրանց վրա մարդածին գործոնների ազդեցության մասին: Ջրային համակարգեր: Ջրային զանգվածների տեղափոխում: Թեմա 2 Բնական ջրերի բաղադրությունը (գլխավոր իոններ, լուծված
գազեր, կենսածին տարրեր, միկրոտարրեր, օրգանական նյութեր): Ջրերի քիմիական կազմի անհամասեռությունը, զոնայնացումը (ստրատիֆիկացիան):
Թեմա 3 Ստորգետնյա ջրերի քիմիական կազմի առանձնահատկությունները:
Թեմա 4 Ջրածնի պերօքսիդի գոյացումը և դերը մթնոլորտում ու բնական ջրում:
Բնական ջուրը` որպես բաց տիպի կատալիտիկ օքսիդավերականգնիչ համակարգ: Թեմա 5 Միջավայրի որակի ինդեքսը և որակի կառավարումը բնական
ջրերի օրինակով: Թեմա 6 Շրջակա միջավայրի օբյեկտներում քիմիական նյութերի (աղտոտիչների) տեղաշարժման և փոխակերպման ուսումնասիրության
սկզբունքները: Թեմա 7 Թափոնային ջրերի մաքրում: Թեմա 8 Հայաստանի ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական հիմնահարցերը:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0607/B05. Սննդի քիմիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական աշխատանք
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել սննդի քիմիայի
տեսական հիմնահարցերի, սննդի անվտանգության հիմնահարցերի ուսուցում,
առկա խնդիրների լուծմանը առաջարկվող եղանակների և մեթոդների մասին
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սննդի քիմիայի հիմնահարցերը և մոտեցումները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական
հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Սննդի որակը, էներգետիկ, սննդային արժեքականություններ,
մարսվողականություն: Թեմա 2 Սննդամթերքի որակի գնահատման զգայարանական և լաբորատոր եղանակները: Թեմա 3 Սննդամթերքի պահեստավորումը:
Սննդամթերքի պահածոյացումը: Թեմա 4 Սննդամթերքի քիմիական բաղադրությունը: Թեմա 5 Մանրէներ, ֆերմենտներ, դրոժներ, և դրանց կիրառությունը
սննդի արդյունաբերության մեջ: Թեմա 6 Ածխաջրեր: Լիպիդներ, ճարպեր: Սպիտակուցներ: Թթուներ: Սպիրտներ: Վիտամիններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0706 /B01. Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն և 0.5 ժամ գործնական
3- րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել օրգանիզմի առանձին օրգան համակարգերի կառուցվածքի և կենսագործունեության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օրգանիզմի առանձին օրգանների կառուցվածքը և տեղադրվածությունը,
2. կհասկանա Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կարգավորման նյարդահումորալ մեխանիզմները,
3. կկարողանա ինքնուրյուն որոշել Ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասկացություն հյուսվածքների մասին: Թեմա 2` Հենաշարժիչ և
մկանային համակարգեր: Թեմա 3` Սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը
և ֆունկցիաները: Թեմա 4` Շնչառության և մարսողության համակարգերի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 5` Նյարդային համակարգի կառուցվածքը և
ֆունկցիաները: Թեմա 6` Ներզատական գեղձեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0703/B01. Բուսաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն և 0.5 ժամ գործնական
3- րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ստորակարգ և բարձրակարգ բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերին ու ներկայացուցիչներին, դրանց կառուցվածքային, ձևաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բույսերի, սնկերի, ջրիմուռների և քարաքոսների հիմնական
կարգաբանական խմբերը,
2. կհասկանա դրանց կենսաբանական և ձևաբանական առանձնահատկությունները և գործնական նշանակությունը,
3. կկարողանա բնության մեջ կողմնորոշվել և տարբեր կարգաբանական
խմբերի նկատմամբ ցուցաբերել բնապահպանական ճիշտ մոտեցում:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Բուսական բջջի կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Բույսերի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Բույսերի բազմացումը: Թեմա 4` Բույսերի դասակարգումը: Թեմա 5` Ստորակարգ
բույսեր: Ջրիմուռներ: Թեմա 6` Սնկեր: Թեմա 7` Քարաքոսեր: Թեմա 8` Բարձրակարգ բույսեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0704/ B01. Կենդանաբանություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն և 0.5 ժամ գործնական
3- րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար պատկերացում կենդանիների կառուցվածքային առանձնահատկությունների կենսաբանության և կենդանիների դասակարգման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարբեր տիպերի պատկանող կենդանիների կառուցվածքային
համեմատական առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա նրանց կենսաբանությունը, դասակարգումը,
3. կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և
դասերին պատկանող կենդանիներն իրարից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միաբջիջավորների ենթաթագավորություն: Թեմա 2` Բազմաբջիջների ենթաթագավորություն: Թեմա 3` Երկկողմ համաչափ կենդանիներ:
Տափակ, կլոր, օղակավոր որդերի և նեմատոդների տիպերը: Թեմա 4` Փափկամարմինների տիպի կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Թեմա 5`
Հոդվածոտանիների տիպի ընդհանուր կառուցվածքը: Թեմա 6` Քորդավորների
տիպի բնորոշ առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Անծնոտավոր կենդանիներ:
Թեմա 8 `Ծնոտավոր կենդանիների բնութագիրը: Թեմա 9` Երկկենցաղների, սողունների դասերի ներկայացուցիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Թռչունների դասի բնորոշ առանձնահատկությունները:
Թեմա 11` Կաթնասունների դասի բնութագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 111 –

0607/B03. Հիդրոէկոլոգիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 1ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում ջրային
էկոհամակարգերի
կառուցվածքներին
և
առանձնահատկությունների
հիմնահարցերի՝ ջրային միջավայրի կենսաձևերին և քիմիական նյութերի
պարունակությանն ու կենսաերկրաքիմիական շրջապտույտին: Բնական ջրերի
մարդածին աղտոտման և ինքնամաքրման առկա խնդիրների և հիմնահարցերի
լուծման առաջարկվող եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը .
1. կունենա գիտելիքներ ջրային էկոհամակարգերի էկոլոգիական
հիմնահարցերի լուծման ոլորտում, առկա խնդիրների լուծման
եղանակների մասին:
2. ունակ կլինի տարբերակել ջրային էկոհամակարգերի կենսաձևերը և
նյութերի շրջապտույտը համեմատել ջրերի աղտոտման ուղիներն ու
ինքնամաքրման ու պահպանման հիմնահարցերը:
3. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա
խնդիրները լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ջրային էկոհամակարգեր: Թեմա 2 Ջրային էկոհամակարգերի
կառուցվածքային առանջնահատկությունները: Թեմա 3 Ջրային էկոհամակարգերում նյութերի պարունակությունը և դրանց ներթափանցման և առաջացնան
ուղիները: Թեմա 4
Ջրային միջավայրի կենսաձևերը՝պլանկտոն, նեկտոն,
պերիֆիտոն, նեյստոն, պլեյստոն և կենսաբանական ռեսուրսները: Թեմա 5
Քիմիական տարրերի՝ածխածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, երկաթ, կենսաերկրաքիմիական շրջապտույտը: Թեմա 6 Ջրային միջավայրի աղտոտումը: Թեմա 7
Ջրային միջավայրիմարդածին էվտրոֆիկացիա: Թեմա 8
Բնական ջրերի
ինքնամաքրման ուղիները: Թեմա 9 Ջրերի մաքրման էկոլոգիական հիմքերը և
կենսաբանական շեղումների դեմ պայքարը: Թեմա 10 Ջրոլորտի պահպանման
էկոլոգիական հիմունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0607/B06. Կատալիզը էկոքիմիայում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
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4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել էկոքիմիական
կատալիզի տեսական հիմնահարցերի ուսուցում, բնապահպանության առկա
խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման գործում առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական կատալիզի հիմնահարցերը և մոտեցումները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտիչների կատալիտիկ վնասազերծում: Թեմա 2 Ջրոլորտ արտանետվող աղտոտիչների կատալիտիկ և ադսորբցիոն վնասազերծում: Թեմա 3 Աղտոտիչների որակական և քանակական
տարալուծման մեթոդներ: Թեմա 4 Աղտոտիչների ուղղակի և սենսիբիլիզացված
ֆոտոլիզ: Թափանցիկ ջրերի դեստրուկտիվ մաքրման կատալիտիկ ռեակցիաների ուսումնասիրություն: Թեմա 5 Աղտոտիչ նյութերի կատալիտիկ վնասազերծման օրինաչափությունների ուսումնասիրում: Թեմա 6 Կատալիզատորների
ռեգեներացիայի ուսումնասիրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/B07. Էկոլոգիական փորձաքննություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիա գիտության
տեսական հիմնահարցերի ուսուցում, բնապահպանության առկա խնդիրների և
հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների ու
մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.
3.

կիմանա էկոլոգիական փորձաքննության հիմնահարցերը և մոտեցումները,
կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիական փորձաքննության էությունը և խնդիրները, գլոբալ
բնույթի էկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումները: Թեմա 2 Արդյունաբերական-արտադրական պրոցեսների էկոլոգիզացիա, ձեռնարկությունների համար անհրաժեշտ էկոլոգիական փաստաթղթեր: Թեմա 3 էկոլոգիական փորձաքննության գործընթացում դիտարկվող
սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները, սոցիալական վերլուծության հիմնական ասպեկտները: Թեմա 4 Հիդրոէլեկտրակայանների, միջուկային էներգետիկայի օբյեկտների, քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ոռոգման և չորացման նախագծերի նախագծման, շինարարության, վերակառուցման էկոլոգիական փորձաքննության հիմնական խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0607/B08. Էկոլոգիական մոնիթորինգ և նորմավորում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 6-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիա մոնիթորինգի հիմնահարցերի ուսուցում, բնապահպանության ոլորտում էկոլոգիական մոնիթորինգի հիմնահարցերի լուծման եղանակների և կիրառվող մեթոդների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական մոնիթորինգի և նորմավորման հիմնահարցերը և
մոտեցումները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիական մոնիթորինգի համակարգը, սխեման, գործունեության հիմնական ուղղությունները և խնդիրները: Թեմա 2 Շրջակա միջավայրի
գլոբալ մոնիթորինգի համակարգը: Թեմա 3 Էկոլոգիական մոնիթորինգի տեսակները` գլոբալ ֆոնային, ռեգիոնալ և լոկալ, բազային և իմպակտ: Թեմա 4
Մթնոլորտի մոնիթորինգի համակարգը: Թեմա 5 Ջրային մոնիթորինգի կազմը:
Թեմա 6 Ագրոէկոլոգիական մոնիթորինգի ենթատեսակները, խնդիրները: Թեմա
7 Աղմուկի աղտոտվածության մոնիթորինգ: Թեմա 8 Բիոտայի`կենսաբանական մոնիթորինգ: Թեմա 9 Նորմավորումը որպես լոկալ և գլոբալ մասշտաբներով բնական շրջապատի որակի կարգավորման կարևոր տարր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0606/B26. Կենսաօրգանական քիմիա և կենսատեխնոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
կենսաօրգանական քիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքների, բնական մետաբոլիտների և նրանց նմանակների, կենսապոլիմերների և նրանց մոնոմերների քիմիայի և կենսաբանական ֆունկցիաների, ինչպես նաև ստացման կենսատեխնոլոգիական եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 21-րդ դարի գերակա գիտական ուղղություն համարվող կենսատեխնոլոգիայի հիմնադրույթները և հիմնախնդիրները,
2. պատկերացում կկազմի կարևոր կենսապոլիմերների և նրանց բաղադրիչների կառուցվածքի, ֆիզիկաքիմիական և կենսաբանական հատկությունների մասին,
3. կիմանա որոշ կարևոր կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների ստացման կենսատեխնոլոգիական եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կենսատեխնոլոգիան որպես գիտություն, զարգացման էտապները,
խնդիրները, հետազոտման օբյեկտները: Թեմա 2 Սպիտակուցներ, կառուցվածքը, կենսասինթեզը և սեկրետացման մեխանիզմները: Թեմա 3 Ֆերմենտներ, կառուցվածքը, սպեցիֆիկությունը, ազդեցության մեխանիզմները: Ինժեներային
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էնզիմալոգիայի խնդիրները: Թեմա 4 ԴՆԹ և ՌՆԹ, քիմիական և տարածական
կառուցվածքը, կենսաբանական ֆունկցիաները: Թեմա 5 Ռեկոմբինատ ԴՆԹկենսատեխնոլոգիա, էտապները: Թեմա 6 Կենսատեխնոլոգիական պրոցեսներ,
տեսակները, կապը բիո-օբյեկտի հետ: Թեմա 7
Էկո-կենսատեխնոլոգիայի
խնդիրները, կենսատեխնոլոգիայի դերը շրջակա միջավայրի պահպանման
գործընթացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0607/B10. Էկոլոգիական ռիսկի գնահատում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել էկոլոգիական ռիսկի
հիմնահարցերի, մոտեցումների, գնահատման ուսուցումը, մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտների, խնդիրների և հիմնահարցերի լուծմանը առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Էկոլոգիական ռիսկի հիմնական մոտեցումները, օրենքները,
հարցերը,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները մարդկային գործունեության
տարբեր ոլորտներում հարցերի լուծմանը,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ռիսկի անալիզ: Ռիսկի աստիճանների համեմատում: Թեմա 2 Որոշումների ընդունման ֆորմալ կառուցվածք: Որոշումների ընդունման դասական
չափանիշները: Որոշումների ընդունման իրավիճակների քանակական բնութագրեր: Թեմա 3 Համակարգերի անալիզի քանակական ասպեկտները: Թեմա 4
Շրջակա միջավայրի որակից կախված առողջության համար ռիսկի հաշվարկի
ալգորիթմը: Թեմա 5 Մթնոլորտի աղտոտման քրոնիկ ներգործության արդյունքում թունավոր էֆեկտների ռիսկի հաշվարկը: Թեմա 6 Արտադրական վթարներ
և դրանց կանխումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. «Դեղագիտություն» մասնագիտություն
0608/B15. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա (5 կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անօրգանական քիմիայի տեսական, գործնական և լաբորատոր ուսուցման սկզբունքները, ընդհանուր քիմիայի հիմնարար հասկացությունները, կարևոր օրինաչափությունները և
տարրերի քիմիայի հիմնական միացությունները` ստացումը, հատկությունները
և կիրառման հնարավորությունները դեղագործության բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի տեսական հիմնադրույթները,
2. կհասկանա առարկայի հիմնախնդիրները և կտիրապետի դրանց,
3. կկարողանա կատարել փորձարարական աշխատանքներ և համապատասխան վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական հասկացությունները, առանձնահատկությունները, օրենքները: Թեմա 2 Ատոմի կառուցվածք, քիմիական կապ, արժեքականություն, քիմիական գործընթացների
օրինաչափությունները, զանազան գործոնների ազդեցությունը: Թեմա 3 Անօրգանական միացությունների և նյութերի ստացումը, հատկությունները և կիրառումը: Թեմա 4 Բժշկության և դեղագործության հետ առնչվող տարրերի, դրանց
միացությունների քիմիան` միացությունների կառուցվածքը, ստացումը, հատկությունները, կիրառման հնարավորությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0703/B01. Ընդհանուր կենսաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին օրգանիզմների բազմազանությանը և ընդհանուր հատկություններին, կենդանի նյութի որոշ
սկզբունքներին և կազմավորվածության մակարդակներին, ինչպես նաև բույսերի,
կենդանիների, սնկերի, քարաքոսների` հատկապես դրանց թունավոր ներկայացուցիչների դերի մասին բժշկության մեջ և ֆարմացիայում:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վերը նշված օրգանիզմների տարբերիչ առանձնահատկությունները և դրանց կարևոր ներկայացուցիչների մասին տեղեկությունները,
2. կհասկանա նշված օրգանիզմների, հատկապես դրանց թունավոր ներկայացուցիչների դերը բժշկության մեջ և ֆարմացիայում,
3. կկարողանա ամառային ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում որոշել
դեղաբույսերի ընտանիքները և ցեղերը:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Կենդանի օրգանիզմները որպես կենսաբանական բաց համակարգ:
Թեմա 2` Բջջի երկրորդային մետաբոլիտները, դրանց կիրառումը ֆարմացիայում: Թեմա 3` Բջջի օսմոտիկ հատկությունների մասին գիտելիքների կիրառումը բժշկության և դեղաբանության ասպարեզներում: Թեմա 4` Վիրուսային
հիվանդություններ: Թեմա 5` Բուսական օրգանիզմի օնտոգենեզում կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի կուտակման օրինաչափությունները: Թեմա 6` Նյութափոխանակություն բջջում /ածխաջրերի, ճարպերի/: Շաքարախտ, աթերոսկլերոզ,
ճարպակալում հիվանդությունների պատճառները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0102/B01. Բարձրագույն մաթեմատիկա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության,
դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի տարրերը
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1. կիմանա ուղղի և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ, դիֆերենցելի և ինտեգրելի ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի տեսակը, հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի
սահմանները, ֆունկցիայի ածանցյալը և ինտեգրալըֈ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, երկրորդ կարգի կորերֈ
Գործողություններ վեկտորների հետ, սկալյար արտադրյալ, վեկտորների կազմած անկյունըֈ Թեմա 2 Գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և
որոշիչներֈԹեմա 3 Թվային ֆունկցիաների հատկություններըֈ Տարրական ֆունկցիաներֈԹեմա 4 Հաջորդականության սահման, հատկություններըֈ Թեմա 5 Ֆունկցիայի սահման և անընդհատություն, հատկություններըֈ Թեմա 6 Ֆունկցիայի
ածանցյալ, ածանցման կանոններըֈ Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցովֈ Թեմա 7 Նախնական ֆունկցիա, անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, փոփոխականի փոխարինման և մասերով ինտեգրման բանաձևերըֈ Մակերեսի հաշվումը որոշյալ ինտեգրալի միջոցովֈ
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
1406/Β01. Լատիներեն – 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք, 1-ին կիսամյակ, առանց
եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լատինական այբբուբենին, քերականությանը (առաջին, երկրորդ, երրորդ հոլովումներ, բայի սահմանական և ստորադասական ներկա ժամանակներ) այդ հոլովումներին պատկանող գոյականներին, այդ քերականության շրջանակներում քիմիական, դեղաբանական, կազմախոսական, ախտաբանական տերմինաբանությանը, հմտացնել
պարզագույն շարույթներ կազմելու մեջ, որոնք կիրառվում են տարբեր գիտական
անվանակարգեր կազմելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առաջին, երկրորդ և երրորդ հոլովման պատկանող դեղագիտության համար անհրաժեշտ քիմիական, դեղանվանական, կազմախոսական, ախտաբանական և բուսաբանական անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշարը,
2. կկողմնորոշվի լատինական պարզագույն շարույթների կազմության մեջ,
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3. կկարողանա լատիներեն լեզվով բժշկագիտական և դեղագիտական
տեքստեր կարդալ և հասկանալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Լատիներեն լեզվի և նրա միջազգային դերի համառոտագույն ակնարկ: Այբբուբենը և ուղղագրական կանոնները: Հունական փոխառությունները:
Թեմա 2 Լատիներենի հոլովման համակարգը: Թեմա 3 Ակնարկ բայական խոնարհման համակարգի մասին: Թեմա 4 Թվանուններ` հունական և լատինական: Թեմա 5 Ածականներ և դերբայներ: Թևավոր խոսքեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

1406/Β02. Լատիներեն – 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ հիմնավորապես ամրակայել
իրենց մասնագիտության համար անշրջանցելի նշանակություն ունեցող քիմիական, դեղաբանական, կազմախոսական, ախտաբանական, բուսաբանական, գիտական ոլորտներին պատկանող միջազգային տերմինաբանությունը և նրա
յուրաքանչյուր անդամի հայկական զուգահեռը: Ուսանողներին հմուտ դարձնել
լատիներեն պարզագույն շարահյուսական կառույցներ կազմելու և հատկապես
դեղատոմս գրելու մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ոչ միայն ճիշտ կողմնորոշվել իր մասնագիտական գիտակարգերում, այլև մտքի ճիշտ և սեղմ ձևակերպման հմտություն ձեռք կբերի ինչպես լատիներենով, այնպես էլ իր մայրենի լեզվով,
2. կկարողանա դեղատոմս գրել և կարդալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Լատիներենի հոլովման համակարգը (չորրորդ և հինգերորդ հոլովումներ): Ածականների համեմատության աստիճանները: Տարահիմք կազմություններ: Բայի հրամայական եղանակը: Արգելական հրամայական: Հորդորական հրահանգ: Թեմա 2 Դեղատոմսը որպես լակոնիկ տեքստ: Կայունացած
անկախ հրահանգներ և այլ մանրամասներ դեղատոմսում: Թեմա 3 Հունական
արմատներն ախտաբանական տերմինաբանության մեջ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0410/B01. Ֆիզիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆիզիկայի հիմնական
գաղափարների ու մեթոդների հետ, ձևավորել դրանց գիտակցական օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ, ապահովել բավականաչափ
պատրաստվածություն այլ առարկաների հաջող յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները, դրանց մաթեմատիկական
ձևակերպումները,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների դրվածքը, դրանց լուծման մեթոդոլոգիան,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները և ֆիզիկական եզրահանգումները
կատարելու ունակությունները կիրառել ճշգրիտ գիտությունների այլ
բնագավառներում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Կինեմատիկա: Թեմա 2`Դինամիկա: Թեմա 3` Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4`Պինդ մարմնի դինամիկա:Թեմա 5`Հիդրոդինամիկա:Թեմա 6` Իդեալական և իրական գազեր: Թեմա 7` Թերմոդինամիկայի հիմունքներ: Թեմա 8`
Էլեկտրական դաշտ: Թեմա 9` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 10` Մագնիսական
դաշտ: Թեմա 11` Երկրաչափական օպտիկա: Թեմա 12` Լույսի ինտերֆերենցիա
և դիֆրակցիա: Թեմա 13` Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/B04. Անալիտիկ քիմիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
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2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անալիտիկ քիմիայի
մասին գիտելիքների համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ որակական և
քանակական անալիզում կիրառվող եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անալիզի չափաբանական հիմունքները, կյուրացնի տարբեր
նմուշներում բաղադրիչների հայտնաբերման և քանակական որոշման
հիմնական եղանակները,
2. կհասկանա նմուշառման և նմուշների պատրաստման կարևորությունը,
3. կկարողանա ընտրել անալիզի անհրաժեշտ եղանակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ: Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: Թեմա 2 Հոմոգեն հավասարակշռություն: Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից տեսությունները: Հետերոգեն հավասարակշռություն: Թեմա 3 Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն: Թեմա 4 Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ, Ներնստի
հավասարումը: Թեմա 5 Ծավալաչափական անալիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ: Թեմա 6 Ծավալաչափական վերօքս եղանակների հիմունքները: Թեմա 7 Ծավալաչափական նստվածքագոյացման և կոմպլեքսագոյացման
եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0706 /B01. Անատոմիայի և ֆիզիոլոգիա հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատկերացում օրգանիզմի կենսագործունեության մասին, բջջային, հյուսվածքային, օրգանային և համակարգային մակարդակով:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օրգանիզմի առանձին օրգանների, օրգանների համակարգերի
կառուցվածքը և ֆունկցիաները,
2. կհասկանա Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կարգավորման մեխանիզմները,
3. կյուրացնի ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների արդիական մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Նյարդային համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2 `
Արյան համակարգի ֆիզիոլոգիա: Թեմա 3 Սիրտ անոթային համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 4 Շնչառության օրգանների կառուցվածքը և
ֆունկցիաները: Թեմա 5 Մարսողական համակարգի կառուցվածքը, ֆունկցիաները: Թեմա 6 Արտազատության համակարգի կառուցվածքը և ֆիզիոլոգիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0604/B01. Ֆիզիկական քիմիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2,5 ժամ դասախոսություն և 2,5 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական հիմնադրույթների և դեղագործական քիմիայում ֆիզիկական
քիմիայի կիրառելիության հնարավորությունների մասին պատշաճ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից
բխող հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
2. կիմանա ոչ Էլեկտրոլիտների և Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները, էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,
3. կիմանա քիմիական ռեակցիայի և կինետիկայի հիմունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները:
Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու հետևությունները: Թեմա 2 Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Քիմիական պոտենցիալ: Ֆազային հավասարակշռություն, Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի հավասարու-
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մը: Թեմա 3 Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի կախվածությունը ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Թեմա 4 Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները: Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Դեբայ-Հյուկելի տեսությունը: Թեմա 5 Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը:
Թեմա 6 Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: Ակտիվացման էներգիա: Նախաէքսպոնենտային գործակից: Անցողիկ վիճակի տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0606/B07. Թունաբանական քիմիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
օրգանիզմում թունավոր նյութերի քիմիական փոխարկումների և նրանց մետաբոլիտների մասին: Ծանոթացնել թունավեր նյութերի անջատման, բացահայտման և քանակական որոշման մեթոդների հետ:
Թունաբանական քիմիայի տեսական և փորձնական գիտելիքները թույլ կտան
պրովիզորին մասնագիտանալ դատաքիմիական փորձաքննության բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կիմանա թույների, թունավորումների, հակաթույների դասակարգման և
դրանց ազդեցության մեխանիզմների մասին,
6. կիմանա քիմթունաբանական հումքից անջատված մի շարք թունավոր և
ուժեղ ազդող նյութերի մասին,
7. կիմանա հոգեմետ նյութերի թունաբանական ազդեցության, դեղերի
քիմթունաբանական հետազոտությունների մասին,
8. կիմանա անօրգանական նյութերի քիմթունաբանական բնութագրի,
մետաղական թույների ներթափանցման, բաշխման, մետաբոլիզմի
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Թունաբանական քիմիայի առարկան և խնդիրները, ուղղությունները: Թեմա 2` Թույների և հակաթույների դասակարգում, թունավոր չափաքա-
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նակների և կոնցենտրացիաների դասակարգում: Թեմա 3 Քիմիական նյութերի
փոխազդեցությունը թույների ընկալիչների հետ: Ընկալիչների տեսակները:
Թույների և կենսաբանական միջավայրի ֆիզքիմիական բնութագիրը, որոնք
ազդում են թունավորման մեխանիզմի վրա: Թեմա 4 Քսենոբիոտիկների ներթափանցման, ներծծման բաշխման և արտազատման հնարավոր մեխանիզմները: Թեմա 5 Տարբեր քիմիական նյութերի ազդեցությունից օրգանիզմի
հոմեոստազը պահպանող մոլեկուլային մեխանիզմներ: Թեմա 6 Օրգանիզմից մի
շարք թունավոր նյութերի արտազատման և որոշման մեթոդներ: Թեմա 7
Հոգեխթանիչ նյութերով թունավորման ընդհանուր բնութագիրը և ազդեցության
մեխանիզմը: Թեմա 8 Դեղային թունավորումների ընդհանուր բնութագիրը: Որոշ
դեղերի քիմթունաբանական հետազոտությունների արդյունքները: Թեմա 9
Բույսերի թունաբանական դասակարգումը: Թեմա 10 Կենդանական ծագման
թույներ: Թեմա 11 Անօրգանական թույների ներթափանցումը, մետաբոլիզմը և
արտազատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0606/B06. Մոլեկուլային կենսաբանություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վերլուծել մոլեկուլային կենսաբանություն առարկայի առանցքային խնդիրները, մոտակա և ապագա պրոբլեմները, ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդները, գենի գործունեության ու սպիտակուցային
փոխանակության, ճանաչողական պրոցեսների, ժառանգական հիվանդությունների, կանցերոգենեզի մոլեկուլային հիմունքները և այլն:
Կրթական արդյուքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդներին,
2. կունենա խոր գիտելիքներ սպիտակուցների, ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ների փոխանակության, գենետիկական կոդի վերաբերյալ,
3. հստակ պատկերացում կունենա մոլեկուլային կենսաբանության նվաճումների կիրառման մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մոլեկուլային կենսաբանության հիմունքները և ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 2 Պրոկարիոտները որպես մոլեկուլա-
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յին կենսաբանության օբյեկտներ: Բջջի մոլեկուլային կենսաբանության հիմնախնդիրները: Էուկարիոտներ: Թեմա 3 Բջջային օրգանոիդների կառուցվածքը և
ֆունկցիաները: Անօրգանական և օրգանական նյութեր: Միկրո- և ուլտրամիկրոտարրեր: Թեմա 4 Սպիտակուցների փոխանակություն: Թեմա 5 Քրոմոսոմների քիմիական բաղադրամասերը, ֆունկցիաները: Թեմա 6 Նուկլեինաթթուների փոխանակություն, գենի ռեկոմբինացիա և կլոնավորում: Ազդանշանային համակարգի, ճանաչողական պրոցեսների, ժառանգական հիվանդությունների,
կանցերոգենեզի մոլեկուլային հիմունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0707/B01. Գենետիկայի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ
գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել համակարգված քիմիական և գենետիկական գիտելիքների համակարգ էֆեկտիվ և անվտանգ դեղամիջոցների սինթեզի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի գենետիկայի տեսական մասնավորապես դեղագիտության հետ կապված խնդիրները,
2. կհասկանա ֆիզիկական, կենսաբանական, քիմիական մուտագենեզիազդեցության մոլեկուլյար մեխանիզմները,
3. կկարողանա հասկանալ դեղամիջոցի էֆեկտիվության և գենետիկական
անվտանգության խնդիրների լուծումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Գ.Մենդելի հայտնագործած ժառանգականության օրենքները և օրինաչափությունները: Թեմա 2 Ժառանգականության համար պատասխանատու
բջջային օրգանոիդների քրոմոսոմների օրինաչափ վարքագիծը բջջի բաժանման
ընթացքում: Թեմա 3 Քրոմոսոմային տեսություն, գեների դասավորվածությունը
քրոմոսոմներում: Թեմա 4 Պրոկարիոտների և էուկարիոտների ժառանգականության կոնսերվատիզմը ապահովող գենային և մոլեկուլյար գործընթացները:
Թեմա 5 Ժառանգական փոփոխականության գործընթացների մակարդակները և
գործոնները: Ժառանգակիր նյութի
ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի, ազոտային հիմքերի
հաջորդականության փոփոխությունները որպես մուտագենեզի հիմք: Թեմա 6

– 126 –

Մուտացիաները
որպես ռեպարացիայի և ռեդուբլիկացիայի խաթարման
արդյունք:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0603/B19. Օրգանական քիմիա (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3,5 ժամ դասախոսություն և 3,5 ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ «Օրգանական քիմիա» առարկայից: Ցույց տալ առարկայի դերն ու նշանակությունը` որակյալ դեղաբան-քիմիկոս կադրերի պատրաստման գործում: Օրգանական քիմիան, որպես ֆունդամենտալ գիտություն զանազան քիմիական և կենսաբանական պրոցեսների, ինչպես նաև նրանց իրագործման մեխանիզմների պարզաբանման ասպարեզում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա դասակարգել օրգանական միացությունները և պատկերացում կկազմի դրանց կառուցվածքի մասին,
2. կիմանա ռեագենտների և ռեակցիաների դասակարգումը,
3. կիմանա դասընթացում ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման
եղանակներն ու քիմիական հատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Օրգանական քիմիայի առարկան: Միացությունների, ռեագենտների
և ռեակցիաների դասակարգումը: Օրգանական միացությունների կառուցվածքի
տեսության հիմնական դրույթները: Թեմա 2 Ածխաջրածիններ (ալկաններ,
ցիկլոալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ, արեններ): Նրանց բնութագիրը, անվանակարգումը, իզոմերիան, ստացումը և քիմիական հատկությունները: Թեմա 3 Ածխաջրածինների հալոգենածանցյալներ (հագեցած, չհագեցած, արոմատիկ): Նրանց դասակարգումը, իզոմերիան, անվանակարգը,
ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: Թեմա 4 Սպիրտներ
(հագեցած, չհագեցած, արոմատիկ), ֆենոլներ: Թեմա 5 Օքսոմիացություններ
(հագեցած, չհագեցած, արոմատիկ) ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: Թեմա 6 Միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ (հագեցած, չհագեցած, արոմատիկ): Նրանց ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: Թեմա 7 Ածխաջրեր, դասակարգումը, տարածվածությունը բնության մեջ,
բնութագրական հատկությունները, կենսաբանական նշանակությունը: Թեմա 8
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Նիտրոմիացություններ, ամիններ, ամինաթթուներ: Կառուցվածքը, ստացումը
հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0705/ B01. Մանրէաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,25 ժամ դասախոսություն, 0,75 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մանրէների և վիրուսների մորֆոֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական առանձնահատկությունների, վիրուսների բջջաախտաբանական ազդեցության տիպերի մասին պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանրէների և վիրուսների սուբմանրադիտակային կառուցվածքի և առանձին էլեմենտների ֆունկցիոնալ նշանակության մասին,
2. կհասկանա մանրէների աճի, բազմացման, սպորառաջացման, սննդառության, էներգետիկ փոխանակության գործընթացների, վիրուսների և
բջջի փոխազդեցության էությունը,
3. կկարողանա տարբերել պրո և էուկարիոտներին, վիրուսների ԲԱԱ տիպերի և վիրուսային կանցերոգենեզի մեխանիզմը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բակտերիական բջջի սուբմիկրոսկոպիա: Թեմա 2 Սպորառաջացում: Թեմա 3 Մանրէների բազմացումը և աճը: Թեմա 4 Մանրէների գենետիկան: Թեմա 5 Մանրէների սննդառությունը: Թեմա 6 Մանրէների էներգետիկ
փոխանակությունը: Թեմա 7 Ախտածին ձևեր: Թեմա 8 Վիրուսների կառուցվածքը: Թեմա 9 Հակաբիոտիկներ: Թեմա 10 Վիրուսի և բջջի փոխազդեցությունը:
Թեմա 11 Վիրուսային կանցերոգենեզ և նրա մեխանիզմը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0606/B01. Բնական միացությունների քիմիա (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
բնական ծագում ունեցող կենսաբանորեն և դեղաբանորեն ակտիվ պրեպարատների, կենսապոլիմերների և նրանց մոնոմերների ու նրանց ստացման մեթոդների և կենսաբանական ֆունկցիաների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական ծագում ունեցող կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների (ԿԱՆ) հիմնական դասերը,
2. կիմանա
բնական ԿԱՆ-երի ստացման հիմնական եղանակները`մանրէաբանական, էնզիմատիկ, քիմիական, խառը քիմիա-էնզիմատիկ, ասիմետրիկ և այլն,
3. կիմանա բնական ԿԱՆ-երի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և նրանց կապը կենսաբանական հատկությունների հետ,
4. կպատկերացնի բնական ԿԱՆ-երի կենսամիմետիկ մոդելների և նրանց
կիրառական ասպեկտների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ամինաթթուներ, դասակարգումը, ֆիզիկոքիմիական և օպտիկական հատկությունները, ստացման եղանակները, կենսաբանական ֆունկցիաները և կիրառական ասպեկտները: Թեմա 2 Պեպտիդներ, սինթեզի մեթոդները,
տեսակները, կենսաբանական ֆունկցիաները, առանձին ներկայացուցիչները:
Թեմա 3 Սպիտակուցի կառուցվածքը և նրա որոշման մեթոդները: Թեմա 4 Ֆերմենտներ, դասակարգումը, կառուցվածքը, սպեցիֆիկությունը, ազդեցության մեխանիզմները և ազդեցության կինետիկան: Թեմա 5 Նուկլեինաթթուներ, կառուցվածքային միավորները, ստացման մեթոդները, ԴՆԹ և ՌՆԹ, տեսակները,
կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 6 Սպիտակուց-ածխաջրային կոմպլեքսներ, կառուցվածքը, ֆունկցիաները, առանձին ներկայացուցիչները: Թեմա 7
Քրոմոպրոտեիդներ, կառուցվածքը, տեսակները, ֆունկցիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0606/B09. Դեղագիտական քիմիա -1 (սինթեզ) (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
սինթետիկ դեղերի ստեղծման, «Հիմնական Դեղերի» գաղափարախոսության
զարգացման, խնդիրների, ինչպես նաև ստացման մեթոդների և պոտենցիալ
կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված ֆունկցիաների, պատշաճ մասնագիտական պատկերացումների և նվաճումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սինթետիկ դեղերի հիմնական դասերը և ստացման հիմնական
եղանակները,
2. կիմանա դեղերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նրանց
կապը կենսաբանական ակտիվության հետ և նրանց դերը դեղաբանության մեջ,
3. կպատկերացնի սինթետիկ դեղերի զարգացման, նոր դեղերի հիմնադրույթների և հիմնախնդիրների մասին, Միջազգային առողջապահության կազմակերպության կողմից «Հիմնական Դեղերին» ներկայացված
պահանջներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ընդհանուր և տեղային անզգայացնող դեղերի սինթեզի եղանակներ: Թեմա 2 Ցավազրկող դեղամիջոցների սինթեզի եղանակներ; ոչ ստերոիդային հակաբորբոքիչ, ջերմիջեցնող պրեպարատների սինթեզ: Թեմա 3 Սեդատիվ
դեղամիջոցներ: Բենզոդիազեպինների շարքի կառուցվացքի անքսիոլիտիկներ:
Թեմա 4 Ֆենոթիազինային և այլ շարքերի նեյրոլեպտիկ պրեպարատներ: Եռացիկլիկ կառուցվածքի հակադեպրեսանտներ: Թեմա 5 Հակացնցումային և հակապարկինսոնիկ պրեպարատներ: Թեմա 6 Ադրեներգիկ պրեպարատների սինթեզի եղանակներ: Թեմա 7 Խոլինոմիմետիկ պրեպարատների սինթեզը; միոռելաքսանտների; H1- և H2 –հակահիստամինային պրեպարատների սինթեզը:
Թեմա 8 Հակահիպերտենզիվ պրեպարատներ: Թեմա 9` Հակամանրէային պրեպարատների սինթեզը` սուլֆանիլամիդներ, խինոլոններ: Թեմա 10 Հականեոպլաստիկներ: Հակասնկային պրեպարատներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0606/B12. Դեղաբանության հիմունքներ-1 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2,75 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
1,25 ժամ գործնական պարապմունք, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել օրգանիզմի վրա դեղերի ազդեցության ընդհանուր սկզբունքները, ժամանակակից դեղերի ֆարմակոկինետիկայի և ֆարմակոդինամիկայի սկզբունքները, ուսուցանել ներծծման,
տեղաբաշխման, պահեստավորման, կենսափոխակերպման և արտազատման
պրոցեսները, դեղերի դոզավորման հիմնական սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա աշխատել դեղերի դեղաբանության տեղեկատվական աղբյուրների հետ,
2. կկարողանա տեղեկացնել բժիշկներին և պրովիզորներին դեղերի հիմնական բնութագրերի, որոշակի դեղաբանական խմբին պատկանելիության մասին, օգտագործման ցուցումների և հակացուցումների մասին,
մեկ դեղի այլ դեղով փոխարինման հնարավորության և ռացիոնալ օգտագործման մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ընդհանուր դեղաբանություն. դեղաբանությունը, որպես առարկա,
խնդիրները: Դեղերի ֆարմակոկինետիկայի հիմնական սկզբունքները: Դեղերի
ֆարմակոդինամիկայի հիմնական սկզբունքները: Դեղանյութերի ազդեցության
տեսակները: Քրոնոդեղաբանություն: Դեղականխարգելման և դեղաբուժության
հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2 Մասնավոր դեղաբանություն. աֆերենտ
նյարդավորման վրա ազդող դեղեր: Էֆերենտ նյարդավորման վրա ազդող դեղեր:
Կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա ազդող դեղեր: Թեմա 3 Ընդհանուր
ռեցեպտուրա. ռեցեպտուրա, որպես առարկա: Դեղատոմս. դեղատոմսի բաժինները: Կարծր դեղաձևեր: Հեղուկ դեղաձևեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0606/B20. Բժշկական էնզիմոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
գնահատումով դասընթաց

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացումներ ֆերմենտների կառուցվածքի ու դրանց հետազոտման մեթոդների,
բժշկության մեջ ֆերմենտների դերի և կիրառման ուղղությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. հստակ կպատկերացնի ֆերմենտների (օրգանիզմների կողմից արտադրվող բնական կատալիզատորների) դերի մասին
ժամանակակից
բժշկության մեջ,
2. կտիրապետի բժշկական էնզիմոլոգիայի կիրառմամբ զանազան խնդիրների լուծման համար կիրառվող սկզբունքային մոտեցումներին,
3. կտիրապետի
էնզիմոպաթոլոգիայի,
էնզիմոդիագնոստիկայի
և
էնզիմոթերապիայի բովանդակային խնդիրների լուծման եղանակներին
4. կկարողանա ստացած գիտելիքները օգտագործել կենսակատալիտիկ
պրոցեսների վերլուծման, հարցադրումների և լուծման ենթակա խնդիրների ձևակերպման նպատակներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բժշկական էնզիմոլոգիայի ծագման նախադրյալները, ներկայիս
նվաճումները, զարգացման ուղղություններն ու հեռանկարները:Թեմա 2 Կենսակատալիտիկ պրոցեսների գործնական կիրառումը: Թեմա 3 Ֆերմենտները որպես սպիտակուցներ և դրանց կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները:
Թեմա 4 Համակարգչային մոլեկուլային մոդելավորման կիրառումը էնզիմոլոգիայում: Թեմա 5` Ֆերմենտների կատալիտիկ ակտիվության արգելակում և
ինակտիվացում: Թեմա 6 Ֆերմենտների իմոբիլիզացումը որպես կատալիտիկ
ակտիվության կայունացման միջոց: Իմոբիլիզացման եղանակները: Թեմա 7
Էնզիմոպաթոլոգիայի, էնզիմոդիագնոստիկայի և էնզիմոթերապիայի բովանդակային խնդիրները: Թեմա 8 Ֆերմենտները որպես դեղեր: Ֆերմենտները որպես
կենակատալիզատորներ դեղանյութերի սինթեզում: Թեմա 9 Ֆերմենտների
դերը դեղանյութերի ստեղծման գործընթացում որպես սկրինինգի միջոց: Թեմա
10 Ֆերմենտների արգելակիչների կիրառումը բժշության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0606/B13. Դեղաբանության հիմունքներ-2 (10 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր պարապմունք, 5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել դեղաբանական խմբերի հիմնական դեղերի նշանակման ցուցումները և հակացուցումները: Ուսուցանել ապագա պրովիզորին դեղերի ընտրության էֆեկտիվ և անվտանգ սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա ստուգել A և B ցուցակի դեղերի դեղաչափերը և բաց թողման նորմաները,
2. կկարողանա անցկացնել խորհրդատվական աշխատանք հիվանդների
հետ առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի ընտրության հարցի
վերաբերյալ, դոզավորման, ընդունման և դեղերի պահպանման
կանոնների, բարդություններ չառաջացնելու միջոցների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Շնչառական օրգանների ֆունկցիաների վրա ազդող դեղեր: Սիրտանոթային համակարգի վրա ներգործող դեղեր: Միզամուղ դեղեր: Թեմա 2՝ Աղեստամոքսային տրակտի վրա ազդող դեղեր: Թեմա 3՝ Արյան համակարգի վրա
ազդող դեղեր:Թեմա 4 Նյութափոխանակության վրա ազդող դեղեր: Թեմա 5
Իմունային համակարգի վրա ազդող դեղեր: Թեմա 6 Հակամանրէային դեղեր:
Թեմա 7 Ընդհանուր ռեցեպտուրա. Փափուկ դեղաձևեր: Գազանման դեղաձևեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0606/B02 . Կենսատեխնոլոգիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
կենսատեխնոլոգիայի հիմունքների, զարգացման էվոլյուցիոն էտապների և բաժինների, խնդիրների և նպատակների, կիրառական ասպեկտների և դեղագործության մեջ նրա դերի, ժամանակակից մակարդակի (ԴՆԹ-կենսատեխնոլոգիա)
և նվաճումների մասին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 21-րդ դարի գերակա գիտական ուղղություն համարվող կենսատեխնոլոգիայի հիմնադրույթները և հիմնախնդիրները,
2. կպատկերացնի կենսատեխնոլոգիայի զարգացման ժամանակակից մակարդակի մասին` ԴՆԹ-ի մակարդակով,
3. կիմանա դեղապատրաստուկների արտադրության կենսատեխնոլոգիական եղանակները,
4. կտիրապետի ասեպտիկության ապահովման տեխնոլոգիաներին, GLP և
GMP համակարգերի պահանջներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կենսատեխնոլոգիան որպես գիտություն, զարգացման էտապները,
խնդիրները, հետազոտման օբյեկտները: Թեմա 2 Ինժեներային էնզիմալոգիան
որպես կենսատեխնոլոգիայի ուղղություն, խնդիրները, կենսակատալիզատորների մաքրման, ակտիվության կարգավորման մեթոդները: Թեմա 3 Սպիտակուցի
սինթեզը, սեկրետացման մեխանիզմները, սպլայսինգ, ռեպլիկացիա, տրանսկրիպցիա և տրանսլյացիա: Թեմա 4 ԴՆԹ-կենսատեխնոլոգիա, էտապները,ինսուլինի և -ինտերֆերոնի կենսատեխնոլոգիական արտադրությունը: Թեմա 5
Կենսատեխնոլոգիական պրոցեսներ, տեսակները, կապը կենսաօբյեկտի հետ:
Թեմա 6 Հակաբիոտիկների կենսատեխնոլոգիական արտադրությունը: Թեմա 7
Իմունոկենսաբանական պրեպարատների արտադրությունը: Թեմա 8 Վիտամինների, կարբոնաթթուների, ամինաթթուների, ֆերմենտների, և այլ կենսապրեպարատների կենսատեխնոլոգիական արտադրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0606/B10 . Դեղագիտական քիմիա – 2 (անալիզ) (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր դեղագիտական անալիզի տեսության ներկայացման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց լուծման առաջարկվող ուղիների և անօրգանական դեղանյութերի
որակի վերահսկման նպատակով կիրառվող անալիզի ընդհանուր և մասնավոր
եղանակների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի դեղագիտական անալիզի տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա դեղագիտական անալիզի դասական և ժամանակակից եղանակների սկզբունքները և կընկալի դրանց միջև տրամաբանական կապը,
3. կկարողանա կատարել անօրգանական բնույթի դեղապատրաստուկներում կողմնակի խառնուկների առկայության որոշման, իսկության
հաստատման և ակտիվ բաղադրիչների քանակական որոշման փորձերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Դեղագիտական անալիզի առարկան, հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները: Թեմա 2 Դեղամիջոցների որակի չափանիշները և դրանց
վերահսկողության պետական համակարգը: Թեմա 3 Դեղագիրք (Ֆարմակոպեա): Թեմա 4 Պատշաճ գործունեություն: Վալիդացում: Թեմա 5` Դեղագործական անալիզի ժամանակակից եղանակները: Դեղանյութերի ճանաչման
ընդհանուր սկզբունքները: Դեղանյութերի որակի փորձարկումները: Թեմա 6
Դեղանյութերի քանակական որոշման հիմնական եղանակները: Անօրգանական
բնույթի դեղամիջոցներ: Թեմա 7 Ռադիոակտիվ իզոտոպներով պրեպարատներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0702/B01. Ընդհանուր կենսաքիմիա-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն , 5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ

գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ
օրգանիզմում քիմիական միացությունների կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչպես
նաև այդ միացությունների որակական և քանակական որոշման սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենդանի և անկենդան մատերիայի բնույթի, կենդանի էակների
քիմիական կազմի մասին,
2. կիմանա
կենդանի
օրգանիզմների
կառուցվածքի մեջ
մտնող
կենսամոլեկուլների կառուցվածքի մասին,
3. կիմանա ֆերմենտներն իրականացրած ֆունկցիաների և կարգավորում
քիմիական ռեակցիաների մասին,
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4. կկարողանա որակապես հայտնաբերել և քանակապես որոշել
մոնոսախարիդների պարունակությունը տարբեր կենսաբանական
օբյեկտներում,
5. կկարողանա ուսումնասիրել օրգանիզմում նյութափոխանակության
խաթարումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, դրանց
կառուցվածքը: Թեմա 2` Ածխաջրերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,
դրանց դասակարգումը: Թեմա 3` Մոնոսախարիդների, դիսախարիդների և
պոլիսախարիդների կառուցվածքը: Թեմա 4` Լիպիդների ֆիզիկաքիմիական
հատկությունները, դասակարգումը և կառուցվածքը: Թեմա 5` Վիտամինների և
հորմոնների կառուցվածքը, կենսաբանական ֆունկցիաները: Թեմա 6`
Ֆերմենտների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, դասակարգումը
և
կառուցվածքը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/B21. Թունավոր նյութերի կենսավերափոխումներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանիզմում դեղերի,
ինչպես նաև բազմաթիվ այլ օտարածին նյութերի, կենսավերափոխման
օրինաչափություններին, առանձնահատկություններին, մեխանիզմներին և
ուղղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. Կիմանա դեղերի կենսավերափոխման էության մասին
2. Կկարողանա ճիշտ գնահատել մետաբոլիզմը որպես թունազերծման
եղանակ
3. Կծանոթանա բիոտրանսֆորմացիայի մեխանիզմներին
4. Կկարողանա գնահատել դեղերի ազդեցության դրական և բացասական
հետևանքները` կախված կենսավերափոխման ուղղությունից
5. Կկարողանա գնահատել դեղերի համակցված թունավոր ազդեցությունը
տարբեր օրգան համակարգերի վրա
6. Կկարողանա վերլուծել կենսափոխարկման հետևանքները և ընտրել
ճիշտ կանխարգելիչ միջոցներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Կենսավերափոխման բիոքիմիական մեխանիզմները. 1.
Միկրոսոմալ ֆերմենտներով ընթացող օքսիդացում` արոմատիկ հիդրօ-
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քսիլացում, ացիկլիկ օքսիդացում, O-դեզալկիլացում, N-դեզալկիլացում,
դեզամինացում, սուլֆօքսիդացում 2. Գլյուկուրոնացում, ացիլացում, մեթիլացում,
սուլֆատացում, կոնյուգացում, գլյուտաթիոնի և ամինոթթուների հետ: Թեմա 2`
Մետաբոլիզմը որպես թունազերծման եղանակ: Թեմա 3` Կենսավերափոխման
ֆերմենտների դասակարգումը: Թեմա 4` Ֆերմենտների ակտիվության
կախվածությունը մարդու անհատական գենետիկական հատկանիշներից և
էկոլոգիական գործոններից:
Թեմա 5` Կենսավերափոխման արագության և մեխանիզմի վրա ազդող
գործոնները: Թեմա 6 `Դեղերի համակցված ազդեցություն: Թեմա 7` Կենսավերափոխման արգասիքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0702/B02. Ընդհանուր կենսաքիմիա-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 6-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ օրգանիզմում քիմիական միացությունների /սպիտակուցներ, ածխաջրեր, լիպիդներ,
նուկլեինաթթուներ/ կառուցվածքի, ինչպես նաև նրանց նյութափոխանակության
պրոցեսների ընթացքի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական օքսիդացման սկզբունքների, ինչպես նաև
սպիտակուցներրի, ածխաջրերի, լիպիդների և նուկլեինաթթուների
փոխանակային հիմնական ռեակցիաների մասին,
2. կիմանա կենդանի բջջում ընթացող քիմիական ռեակցիաների համաչափ
և ներդաշնակ գործունեության մասին,
3. կկարողանա որակապես հայտնաբերել և քանակապես որոշել
սպիտակուցների, պեպտիդների և ամինաթթուների պարունակությունը
տարբեր կենսաբանական օբյեկտներում,
4. կկարողանա
գնահատել
օրգանիզմի
ազոտային
բալանսը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրոնների փոխանցման միտրոքոնդրիալ շղթան և օքսիդացիոն
ֆոսֆորիլացում: Թեմա 2` Թթվածնային ազատ ռադիկալների առաջացումը և
չեզոքացումը: Թեմա 3` Գլիկոգենի կենսասինթեզը և կատաբոլիզմը: Գլիկոլիզ:
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Գլիկոնեոգենեզ: Թեմա 4` Կիտրոնաթթվային ցիկլ: Թեմա 5` Պենտոզային ցիկլ:
Թեմա 6` Սպիտակուցների մարսողությունը: Թեմա 7` Ամինաթթուների
դեզամինացումը,
տրանսամինացումը,
դեկարբօքսիլացումը:
Առանձին
ամինաթթուների նյութափոխանակությունը: Թեմա 8` Նուկլեինաթթուների
կառուցվածքը,
նուկլեոտիդների
կենսասինթեզը
և
կատաբոլիզմը:
Նուկլեինաթթուների
կենսասինթեզը
և
կատաբոլիզմը:
Թեմա
9`
Սպիտակուցների կենսասինթեզը: Թեմա 10` Ճարպերի մարսողություը: Արյան
լիպոպրոտեիդներ: Ճարպերի և լիպիդների սինթեզի ու կատաբոլիզմի
հիմնական ռեակցիաները, ճարպաթթուների β օքսիդացում, ճարպաթթուների
կենսասինթեզը: Կետոնային մարմինների սինթեզը և փոխանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0606/B11. Դեղագիտական քիմիա – 3 (անալիզ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել օրգանական բնույթի
դեղանյութերի որակի վերահսկման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց
լուծման առաջարկվող ուղիների, օրգանական դեղապատրաստուկների անալիզի ընդհանուր և մասնավոր եղանակների մասին պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օրգանական բնույթի դեղապատրաստուկների անալիզի տեսական դրույթների խնդրացանկը,
2. կհասկանա օրգանական դեղագիտական անալիզի դասական և ժամանակակից եղանակների սկզբունքները և կընկալի դրանց միջև տրամաբանական կապը,
3. կկարողանա կատարել օրգանական դեղապատրաստուկներում կողմնակի խառնուկների առկայության որոշման, իսկության հաստատման և
ակտիվ բաղադրիչների քանակական որոշման փորձերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Օրգանական բնույթի դեղամիջոցները և դրանց անալիզի առանձնահատկությունները և եղանակները: Թեմա 2 Ածխաջրածինների և դրանց
ածանցյալների պրեպարատներ: Թեմա 3 Սպիրտների և դրանց ածանցյալների
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պրեպարատներ: Թեմա 4 Ալդեհիդների և դրանց ածանցյալների պրեպարատներ: Թեմա 5 Կարբոնաթթուների և դրանց ածանցյալների պրեպարատներ:
Թեմա 6 Պարզ եթերների պրեպարատներ: Թեմա 7 Բարդ եթերների պրեպարատներ: Թեմա 8 Ալիֆատիկ շարքի ամինոթթուների պրեպարատներ: Թեմա 9 Ածխաջրերի պրեպարատներ: Թեմա 10 Պոլիօքսիկարբոնաթթուների ածանցյալների պրեպարատներ: Թեմա 11 Պոլիամինոպոլիկարբոնաթթուների ածանցյալների պրեպարատներ: Թեմա 12 Ֆենոլների և դրանց ածանցյալների պրեպարատներ: Թեմա 13 Արոմատիկ թթուների և ֆենոլաթթուների ածանցյալների
պրեպարատներ: Թեմա 14 Պարաամինոբենզոյական թթվի և պարաամինոֆենոլի ածանցյալների պրեպարատներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/B08. Ընդհանուր հիգիենա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կանխարգելիչ
բժշկության մտածելակերպ, հաղորդել գիտելիքներ դեղատների, ֆարմացեֆտիկ
արդյունաբերության, դեղամիջոցների, և տեխնոլոգիական պայմանավորվածություն ունեցող այլ քիմիական նյութերի առաջացման պայմանների ու մարդու օրգանիզմի վրա դրանց ունեցած ազդեցության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քիմիկոֆարմացեֆտիկ արտադրության աշխատանքային պայմանների ուսումնասիրության մեթոդները,
2. կիմանա դեղատնային հիգիենայի հիմունքները,
3. կիմանա դեղամիջոցների պատրաստման նախակլինիկական թունաբանական հետազոտությունների, պահպանման և թողարկման սանիտարահիգիենիկ կանոնները և հսկողության իրականացման կանոնները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հիգիենան որպես կանխարգելիչ բժշկության հիմնական առարկա:
Թեմա 2 Գիտատեխնիկական առաջընթացը և բնակչության առողջության խընդիրները: Թեմա 3 Ֆարմացեֆտիկ արդյունաբերության հիգիենայի արդի հարցերը, դեղատնային հիգիենա: Թեմա 4-7 Սնունդ և առողջություն, մթնոլորտային օդ
և առողջություն, խմելու ջուր և առողջություն, հող և առողջություն: Թեմա 8 Ռադիացիոն հիգիենա: Թեմա 9 Ապրելակերպ և առողջություն: Թեմա 10 Դեղամիջոցների նախակլինիկական թունաբանական հետազոտությունների առանձնա-
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հատկությունները մոդելավորված պայմաններում, վտանգավորության գնահատումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/B03. Դեղերի արտադրության տեխնոլոգիա -1 (դեղատնային) (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ դեղատնային պայմաններում պատրաստվող դեղերի, նրանց դեղատնային պատրաստման առանձնահատկությունների, չափորոշիչ փաստաթղթերի և տարբեր դեղաձևերի ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դեղատնային պայմաններում պատրաստվող դեղերի դասերը,
նրանց դրական և բացասական կողմերը, տարբեր դեղաձևերի դեղատոմսերով պատրաստման եղանակները և առանձնահատկությունները,
2. կպատկերացնի դեղատներում օգտագործվող սարքավորումներիերի մասին,
3. կիմանա դեղատնային պայմաններում դեղերի դեղատնային տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները, սանիտարական և հիգիենիկ պահանջները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Դեղաձևերի դասակարգումները: Կարծր դեղաձևեր` փոշիների դեղատնային ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները: Թեմա 2 Հեղուկ դեղաձևեր, պատրաստման առանձնահատկությունները (լուծույթների, կախույթների,
Էմուլսիաների դեղատնային ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները): Թեմա
3 Բուսական նյութերի մզվածքների պատրաստման եղանակները: Լորձեր: Թեմա
4 Փափուկ դեղաձևեր և նրանց պատրաստման առանձնահատկությունները`
քսուքներ, մածուկներ, լինիմենտներ: Թեմա 5 Սուպոզիտորիաների դեղատնային պատրաստման առանձնահատկությունները: Թեմա 6 Ներարկման լուծույթներ: Անհամատեղելի և դժվար զուգորդումները դեղագրերում: Թեմա 7 Աչքի դեղաձևերի առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
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յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0606/B05. Դեղերի արտադրության տեխնոլոգիա -2 (գործարանային) (5
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
գործարանային պայմաններում ստացվող դեղերի, նրանց արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների, նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի և առանձին դասի դեղերի մասնավոր տեխնոլոգիաների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գործարանային պայմաններում արտադրվող դեղերի դասերը,
նրանց արտադրության նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը,
ստանդարտները և նրանց չափորոշիչները,
2. կպատկերացնի դեղագործարաններում օգտագործվող ապարատների և
տեխնոլոգիական սարքավորումների մասին,
3. կիմանա գործարանային պայմաններում դեղերի արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները, սանիտարական և հիգիենիկ
պահանջները, էկոլոգիական և տնտեսավարմա խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Գալենային պրեպարատներ, արտադրության տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունները: Թեմա 2 Նորգալենային պրեպարատներ, արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 3 Օրգանոպրեպարատներ, արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
Թեմա 4 Հատիկավորում, տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա
5 Դեղահատեր, դեղահատավորման տեսական հիմունքները և տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունները: Թեմա 6 Դրաժե, միկրոդրաժե, սպանսուլաներ, արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 7 Ներարկման դեղերի արտադրությունը: Թեմա 8 Պատիճներ, արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

0606/B17. ՊաթՖիզոլոգիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն ( 8շաբաթ), 7-րդ կիսամյակ, առանց
եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ախտաբանական պրոցեսների,
հիվանդությունների ծագման պատճառները և պայմանները: Ուսումնասիրել
ախտաբանական պրոցեսների, հիվանդությունների զարգացման ընդհանուր և
կոնկրետ օրինաչափությունները, մեխանիզմները: Մշակել հիվանդությունների
ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման սկզբունքները: Մշակել բժշկագիտության տեսական խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ հիվանդությունների առաջացման պատճառները և զարգացման մեխանիզմները,
2. կպատկերացնի տարբեր եղանակներով բուժման գործընթացում (սիմպտոմատիկ, եթիոտրոպ, պաթոգենետիկ) ֆարմակոկոռեկցիայի սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Առարկայի բաղադրյալները: Թեմա 2 Ընդհանուր նոզոլոգիա:
Թեմա 3 Տիպային ախտաբանական պրոցեսներ: Թեմա 4 Տարբեր օրգաններ,
նրանց համակարգերի ախտաբանության տիպային ձևերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/B22. Կիրառական դեղաբանությունջ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն ( 8շաբաթ), 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղամիջոցների
տրանսպորտիևազդեցության կենսաքիմիական, բջջաթազանթային, մոլեկուլյար մեխանիզմների, ռեցեպտորայինտեսության, ինչպես նաև ապացուցողական բժշկության ժամանակակից պատկերացումների հետ:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա դեղանյութերի թաղանթային տրանսպորտի տեսակները և
մեխանիզմները,

2.

կիմանա կենսաբանական թաղանթների հիմնական դեղամիջոցների
թիրախների մասին,

3.

կկարոզանա
ագոնիստներ,

տարբերակել
անտագոնիստներ,

դեղամիջոցների
երկրորդային

լիգանդներ,
միջնորդներ

և

ազդանշանային մոլեկուլներ
4.

հասկացոզությունները,
կկարոզանա վերլուծել ֆերմենտների արգելակիչների ազդեցության
կինետիկ

5.

ցուցանիշները;
կիմանա
դեղանյութերի

կենսատրանսֆորմացիա

հիմնական

դրույթները և դրանց կիրառման հիմնական մոտեցումները:
Բովանդակությունը.

Թեմա1` Դեղաբանության հիմնախնդիրներ: Թեմա

2` Դեղանյութերի
թաղանթային տրանսպորտի տեսակները և մեխանիզմները: Թեմա 3`
Ռեցեպտորային տեսություն:
Ռեցեպտորների դասակարգում: Թեմա 4`
Ֆերմենտների արգելակիչներ`կոմպետիտիվ (ալոստերիկ) և ոչ կոմպետիտիվ
արգելակում: Թեմա 5` Ռեցեպտորների լիգանդներ` ագոնիստներ և
անտագոնիստներ: Թեմա 6` Դեղամիջոցների ներմուծման, արտահանման
ուղիներ և բաշխման գործոններ: Թեմա 7` Դեղանյութերի ֆարմակոկինետիկ և
ֆարմակոդինամիկ
փոխազդեցություն:
Թեմա
8`
Դեղանյութերի
կենսատրանսֆորմացիա: Թեմա 9` Դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցություն:
Թեմա 10` Դեղամիջոցների տեռատոգեն, ֆետո- և էմբրիոտոքսիկ ազդեցություն:
Թեմա 11` Ֆարմակոգենետիկայի հիմնահարցեր: Թեմա 12` Ժամանակակից
պատկերացումներ հիվանդությունների կենսամարկերների և դեղամիջոցների
թիրախների մասին: Թեմա 13` Ապացոցողական բժշկության պահանջներ և
մոտեցումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. «Քիմիա» մասնագիտություն
0603/ B11. Համապատասխանության գնահատում և որակի համակարգեր
(5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 5 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
]

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ համապատասխանության գնահատման ձևերի (համապատասխանության հավաստում, հավատարմագրում և տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանման
նկատմամբ պետական վերահսկողություն) և որակի համակարգերի կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխանության հավասարման եղանակները. Արտադրանքի, աշխատանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացումը, համապատասխանության մասին հայտագրումը, դրանց իրականացման սխեմաները,
2. կհասկանա որակի համակարգերի կառավարման սահմանված և ենթարկվող պահանջները. ԻՍՕ 9000 շարքի ստանդարտների հիմնական
սկզբունքները և կազմակերպություններաւմ դրանց նկատմամբ պահանջների` տարրերի ներդրման ապահովման գործոնները,
3. կկարողանա հստակ կպատկերացնել սերտիֆիկացման մարմինների և
փորձարկման
լաբորատորիաների
հավատագրման
գործընթացի
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Համապատասխանության հավասարման էությունը, նպատակները
և իրավական հիմքերը ՀՀ-ում: Թեմա 2 Համապատասխանության հավասարումը և տեխնիկական խոչընդոտներն առևտրում: Թեմա 3 Համապատասխանության հավասարման սկզբունքները և իրականացման կանոնները:Թեմա 4 Սերտիֆիկացման մարմինների հավատագրումը: Թեմա 5 Փորձակման լաբորատորիաների հավատարմագրումը: Թեմա 6 Արտադրանքի համապատասխանության հավաստումը. արտադրանքի սերտիֆիկացման կարգը և նորմատիվ փաստաթղթեր: Թեմա 7 Սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատասխանության
հսկողությունը: Թեմա 8 Որակի համակարգերի սերտիֆիկացումը, որակի աուդիտը, որակի մրցանակները և ինքնագնահատման գործընթացը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/ B12 . Ստանդարտացում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՀՀ-ում ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման հետ: Տալ գիտելիքներ ժամանակակից ստանդարտացման, դրա էության և տնտեսության մեջ նրա դերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստանդարտացման և նրա իրավական հիմքերի մասին,
2. կհասկանա ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի, ստանդարտների տեսակների և դրանց կիրառման մասին, կտարբերակի միջազգային, տարածաշրջանային ստանդարտացումները, կիմանա արտասահմանյան երկրների ստանդարտացման մասին,
3. կկարողանա հստակ պատկերացում կկազմի արտադրանքի գրացուցակավորման համակարգի վերաբերյալ,
4. կիմանա տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգը, կկարողանա
օգտվել դասակարգիչներից, պատկերացում կկազմի գծիկային կոդավորման մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ստանդարտացման էությունը և դերը տնտեսության զարգացման
մեջ: Թեմա 2 Ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը, ստանդարտների
տեսակները և դրանց կիրառումը: Թեմա 3 Ստանդարտացման տեսական հիմունքները և հեռանկարային ուղղությունները: Թեմա 4 Ազգային ստանդարտների մշակման և ընդունման կարգը, ստանդարտացման բնագավառի
տեղեկատվական ապահովումը: Թեմա 5 Ստանդարտացման զարգացման նոր
սկզբունքները, ուղղությունները և բնագավառի զարգացումը ՀՀ–ում: Թեմա 6
Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգը, ՏՏՍՏ ԴԿ ազգային համակարգը: Գծիկային կոդավորում: Թեմա 7 Ստանդարտացումը միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակով, ստանդարտացումը արտասահմանյան երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0603/ B13. Չափագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ ժամանակակից չափագրության և դրա էության վերաբերյալ: Ծանոթացնել չափման միջոցների տեսակների, էտալոնների, ՀՀ-ում չափագիտության իրավական հիմքերի, պետական չափագիտական հսկողության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ընդհանուր տեղեկություններ չափագիտության մասին,
2. կհասկանա չափումների տեսակները, դրանց դասակարգումը, չափման
սանդղակները,
3. կկարողանա հստակ պատկերացում կկազմի ֆիզիկական մեծությունների միավորների համակարգի մասին,
4. կիմանա չափման միջոցների տեսակները և էտալոնները,
5. կտարբերակի չափագիտական հսկողության և վերահսկողության ոլորտները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ընդհանուր տեղեկություններ չափագիտության մասին: Թեմա 2 Չափումների տեսակները և մեծությունների չափման սանդղակները, չափման
տեսակների դասակարգումը: Թեմա 3 Ֆիզիկական մեծությունների միավորների համակարգը` հիմնական, լրացուցիչ և ածանցյալ միավորներ:Թեմա 4 Չափման միջոցների տեսակները և էտալոնները: Թեմա 5 Չափման միջոցների ստուգաչափումը, դրա սխեմաները, մեթոդները, չափման միջոցների ստուգաճշտումը: Թեմա 6 Չափագիտական գործունեության իրավական հիմքերը: Թեմա 7 Պետական չափագիտական հսկողությունը և վերահսկողությունը, դրանց իրականացման կարգը ՀՀ-ում: Թեմա 8 Չափագիտական միջազգային կազմակերպությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2. «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն
0607/B09. Մթնոլորտի քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ
գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մթնոլորտի քիմիայի
տեսական հիմնահարցերի ուսուցում, առկա հիմնախնդիրների լուծմանը առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մթնոլորտի քիմիայի հիմնահարցերը և մոտեցումները,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մթնոլորտի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները: Մթնոլորտի
կառուցվածքը: Թեմա 2 ֆոտոքիմիական պրոցեսներ: Ջերմային հավասարակշռություն: Թեմա 3 Օզոնի առաջացում: Թեմա 4 CO-ի առաջացման աղբյուրները և քիմիական փոխարկման ռեակցիաները մթնոլորտում: CO 2-ի շրջապտույտը մթնոլորտում: Թեմա 5 Ֆոտոսինթեզ: CH4-ի առաջացումը:Թեմա 6 Մթնոլորտային ազոտի ֆիքսացիան: Ազոտի շրջապտույտը մթնոլորտում: Թեմա 7 Ծծումբի շրջապտույտը մթնոլորտում: Թեմա 8 Տեղային և գլոբալ մթնոլորտային աղտոտում: Թեմա 9 Օդային ավազանի մաքրման եղանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

1907/B08. Էկոլոգիական իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ
գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հասարակության և
բնության փոխներգործության հիմնահարցերին, ժամանակակից էկոլոգիական
խնդիրներին և դրանց իրավական կարգավորման մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ բնության և նրա ռեսուրսների
դերի և նշանակության վերաբերյալ,
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2.

կկարողանա համակարգել էկոլոգոիրավական նորմերը և կիրառել այդ
նորմերը իրավական խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքները: Թեմա 2`
Բնօգտագործման իրավունքը: Թեմա 3` Մարդու էկոլոգոիրավական կարգավիճակը: Թեմա 4` Էկոլոգիական փորձաքննություն: Թեմա 5`Բնօգտագործման և
շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմը: Թեմա 6` Պատասխանատվությունը էկոլոգիական իրավախախտումների համար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. «Դեղագիտություն» մասնագիտություն
0606/B14 . Դեղատնային գործի կազմակերպում (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին դեղատան հետ,
որպես բնակչության առողջության ապահովման կարևոր օղակ առաջին հերթին,
և ապա` որպես տնտեսվարման սուբյեկտ, ծանոթանալ ՀՀ Առողջապահության
նախարարության , ինչպես նաև ՀԱԿ –ի դեղագործական գործունեությանը վերաբերող բոլոր գործող օրենքներին և դրանցից բխող դեղագետի առաջնահերթ
պարտականություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա աշխատել դեղատան յուրաքանչյուր օղակում,
2. կլինի պահանջված մասնագետ,
3. կկարողանա անցկացնել խորհրդատվական աշխատանք հիվանդի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Դեղատան կառոցվածքը, տեխնիկական հագեցվածությունը: Թեմա
2 Գործող օրենսդրության պահանջները: Թեմա 3 Յուրաքանչյուր բաժնի կառուցվածքը, աշխատակազմը և պարտականությունները, ինչպես նաև նրանց
կրած նյութական պատասխանատվության տեսակը: Թեմա 4 Հաշվապահական
հաշվառում և հաշվետվություն: Թեմա 5 Հարկային օրենսդրություն :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0606/B18. Ֆարմակոգենետիկա (5կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն (8 շաբաթ), 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից դեղաբանության ուղղություններից մեկի` ֆարմակոգենետիկայի հետ, դեղերի
ստեղծման նոր մոտեցումների հետ, որոնք հիմնված են մոլեկուլյար կենսաբանության և գենետիկայի նվաճումների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդու գենոմի կառուցվածքը և գեների արտահայտման
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մարդու գենոմի անհատական հաջորդականության կապը
դեղերի ազդեցության հետ,
3. կկարողանա կիրառել ժամանակակից մոտեցումները նոր դեղերի
ստեղծման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ֆարմակոգենետիկայի և ֆարմակոգենոմիկայի պատմությունը,
ստեղծման նախադրյալները և հիմնական խնդիրները: Թեմա 2 Մարդու գենոմի
կառուցվածքը, մարդու գեների արտահայտման առանձնահատկությունները:
Թեմա 3 Գենետիկական պոլիմորֆիզմ, գենատիպավորում, հապլոտիպներ, կետային մուտացիաների դերը գենատիպավորման մեջ: Թեմա 4 Դեղերի մետաբոլիզմում մասնակցող գեների պոլիմորֆիզմը և դրա դերը դեղերի ազդեցության
վրա: Թեմա 5 Դեղերի համար թիրախ հանդիսացող գեների պոլիմորֆիզմը և
դրա դերը դեղերի ազդեցության վրա: Թեմա 6 Դեղերի ստեղծման (Drug design)
ժամանակակից մոտեցումները` գենոմիքս, պրոտեոմիքս և կենսաինֆորմատիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0606/B19. Ֆարմակոկինետիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն (8շաբաթ), 7-րդ կիսամյակ, առանց
եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆարմակոկինետիկա
առարկայի տեսական գիտելիքներ, ֆարմակակինետիկայում կիրառվող փորձաքննական մեթոդների պատկերացում, մասնագիտական մոտեցում օրգանիզմում
դեղերի հետ կատարվող պրոցեսներին` ներծծում, բաշխում, կապում սպիտակուցների հետ, մետաբոլիզմ, արտազատում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆարմակոկինետիկայի հիմնական բնութագրերն ու չափորոշիչները,
2. կպատկերացնի այն բոլոր ֆիզքիմիական վերլուծական մեթոդները,
որոնք կիրառվում են ֆարմակոկինետիկայի հետազոտություններում,
3. կիմանա այն բոլոր պրոցեսները` ներծծում, բաշխում, կապում սպիտակուցների հետ, մետաբոլիզմ, արտազատում, որոնք կատարվում են դեղի
հետ օրգանիզմում,
4. կիմանա կենսահամարժեքության և կենսամատչելիության կարևորության, իրականացման տեսակների մասին,
5. կպատկերացնի կենսաբանական հեղուկների (արյուն, պլազմա, թուք,
մեզ, մայրական կաթ) մշակման առանձնահատկությունները ֆարմակոկինետիկայում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ֆարմակոկինետիկայի բնութագրումը և նրա կիրառման ոլորտները:
Թեմա 2 Ֆարմակոկինետիկայի հիմնական չափորոշիչները: Թեմա 3 Ֆարմակոկինետիկ մոդելավորում և համակարգչային ծրագրեր: Թեմա 4 Ֆարմակոկինետիկայի հետազոտման համար օգտագործվող անալիտիկ մեթոդներ: Թեմա 5
Դեղերի ներծծումը: Թեմա 6 Դեղերի ներծծումը և բիոֆարմացիա: Թեմա 7 Դեղերի բաշխումը օրգանիզմում: Թեմա 8 Դեղերի և օրգանիզմի մակրոմոլեկուլների
փոխազդեցությունը:Թեմա 9 Դեղերի դուրս մղումը օրգանիզմից:Թեմա 10 Դեղերի մետաբոլիզմը: Թեմա 11 Կենսամատչելիություն և կենսահամարժեքություն:Թեմա 12 Ֆարմակոկինետիկան բազմանվագ ներմուծման ժամանակ:
Թեմա 13 Ֆարմակոկինետիայի հետազոտման ոչ ինվազիվ մեթոդներ: Թեմա 14
Ֆարմակագենետիկայի և Ֆարմակոկինետիայի կապը: Թեմա 15 Դեղերի փոխազդեցությունը օրգանիզմում: Թեմա 16 Պոպուլյացիոն Ֆարմակոկինետիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0606/B16. Ֆարմակոգնոզիա և գալենային պրեպարատներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2,5 ժամ դասախոսություն, 1,5 ժամ լաբորատոր պարապմունք (8
շաբաթ), 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում և
գիտելիքներ դեղաբույսերի տեսակների, կառուցվածքային հատկանիշների, կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի, օգտագործվող հումքի մասին, ինչպես նաև դեղաբուսական հումքից ստացվող հալենային դեղաձևերի և նրանց բուժիչ հատկությունների մասին:
Կրթական արդյուքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վերևվում նշված տեղեկությունները 110 -120 գիտական բժշկության մեջ օգտագործվող դեղաբույսերի և նրանցից պատրաստվող դեղամիջոցների մասին,
2. կիմանա, թե ինչպես կարելի է հայտնաբերել դեղաբույսերում կենսաբանորեն ակտիվ նյութերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ֆարմակոգնոզիա գիտությունը և առարկան: Թեմա 2 Ճարպայուղեր և շաքարներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 3 Վիտամիններ
պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 4 Տերպենոիդներ պարունակող
դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 5 Սրտային գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 6 Սապոնիններ պարունակող դեղաբույսեր և հումք:
Թեմա 7 Պարզ ֆենոլային միացություններ և դառնանյութեր պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 8 Լիգնաններ և անտրախինոններ պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 9 Ֆլավանոիդային դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 10 Դաբաղային նյութեր պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 11 Ալկալոիդներ
պարունակող դեղաբույսեր և հումք: Թեմա 12 Հալենային դեղաձևերի առանձնահատկությունները: Թեմա 13 Լուծիչների: Թեմա 14 Ջրային թուրմերի և եփուկների պատրաստում: Թեմա 15 Սպիրտային թուրմեր: Թեմա 16 Հանուկների
տեսակները: Թեմա 17 Ձեթերի և յուղային հանուկների ստացման մեթոդները:
Թեմա 18 Թարմ բույսերից ստացվող դեղաձևերի տեսակները: Թեմա 19 Վիտամինային պատրաստուկներ:Թեմա 20 Նոր գալենային դեղապատրաստուկներ:
Թեմա 21 Օշարակների բնութագիրը: Թեմա 22 Բուրավետ ջրեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է
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6.

Կրթական այլ մոդուլներ
1. «Քիմիա» մասնագիտություն

0608/B09. Արտադրական պրակտիկա (2 կրեդիտ )

2 շաբաթ , 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին («Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ) քլորոպրենային կաուչուկի արտադրությանը,ինչպես նաև դրան
ուղեկցող մի քանի այլ արտադրությունների (քլորի, ջրածնի, նատրիումի
հիդրօքսիդի, ժավելաջրի և այլն):
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա արտադրական մասշտաբներով քլորոպրենի և այլ նյութերի
արտադրության կազմակերպման խնդիրները,
2. կիմանա քլորոպրենի ստացման եղանակը, քլորոպրենից կաուչուկի
ստացումը ինչպես նաև մի շարք այլ նյութերի ստացումը,
3. կկարողանա լաբորատոր պայմաններում կատարած փորձերը
համեմատել արտադրական մասշտաբների հետ և կատարել համապատասխան վերլուծություններ և եզրահանգումներ:
0608/B08. Մանկավարժական պրակտիկա (4 կրեդիտ )
4 շաբաթ, 7-րդ կիսամյակ, ստւգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողության տարիներին ձեռք բերած
մանկավարժական գիտելիքները օգտագործել պրակտիկայում և կարողանալ
կազմակերպել ու վարել դասը:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա բուհում ձեռք բերած գիտելիքները ինչպես կիրառել պրակտիկայում,
2. կիմանա աշակերտների հետ աշխատելու նրբություններն ու հմտությունը,
3. կկարողանա տիրապետել դասի վարման գործընթացին, առավելագույնս
օգտագործել դասաժամը և աշակերտներին տալ համապատասխան
գիտելիքներ:

Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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2. «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն
0607/B20. Պրակտիկա (ուսումնական (դաշտային)) (1 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք (1 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
օրինակով ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ ԲՀՊՏ-ներին, նրանց ձևավորման
գործընթացին, պահպանվող օբյեկտներին, պահպանության և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանը, Հայաստանի Հանրապետությունում
գործող դենդրոպարկերին և անտառապարկին, դրանց տեղական և ներմուծված
բուսական ռեսուրսներին, դրանցում իրականացվող գործընթացներին,
պահպանությանը և գիտահետազոտական աշխատանքներինֈ
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արգելավայրային ռեժիմի առանձնահատկություններին,
«Որդան կարմիր» պետարգելավայրի յուրահատկություններին, դենդրոպարկերի տարածքում աճող տեղական և ներմուծված ծառաթփատեսակների տարբերակմանը, դենդրոպարկերի առանձնահատկություններն ու աշխատանքային ռեժիմին,
2.

կկարողանա տեսնել որդան կարմիր միջատին, իրականացնել միջատի և
նրա կեր հանդիսացող բույսերի դիտարկումներ, կատարված դիտարկումների

համար

կազմել

արդյուքների

ամփոփման

մատյաններ,

կատարել ծառաթփատեսակների վնասատուների և հիվանդությունների
դիտարկումներ, ծանոթանալ հիվանդությունների և վնասատուների դեմ
պայքարի միջոցներին, կատարել բուսական և կենդանական աշխարհի
առանձին ներկայացուցիչների դիտարկումներ, կատարված դիտարկումների համար կազմել արդյունքների ամփոփման մատյաններ:
0607/B21. Պրակտիկա (արտադրական) (3 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք (3 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շրջակա միջավայրի
երեք ոլորտներում (օդ, ջուր, հող) անցկացվող մոնիտորինգային ծրագրերի և
չափումների հետֈ
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մոնիտորինգային ծրագրերին և չափման մեթոդներին,
2.

կկարողանա վերցնել փորձանմուշներ օդից, ջրից հողից, կատարել
չափումներ տարբեր մոնիտորինգային մեթոդներով:

Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

3. «Դեղագիտություն» մասնագիտություն
0606/B21. Ուսումնական պրակտիկա (2կրեդիտ)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք, (2 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի
ֆլորայի դեղաբույսերի տեսակային կազմի հետ և բուսատեսակների որոշման
մոտեցումներին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայաստանի առավել տարածված դեղաբույսերի առանձնահատկությունները և կտարբերի դեղատու տեսակները նրանց
ցեղակիցներից;
2. կկարողանա որոշիչների օգնությամբ որոշել դեղաբույսերի կարգաբանական պատկանելիությունը;
3. կիմանա որոշված բույսերի հայերեն, ռուսերեն և լատիներեն
անվանումները;
4. կներկայացնի որոշած դեղաբույսերի հերբարիումը:

0606/B22. Արտադրական պրակտիկա-1 (8կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, ստուգարք, (8 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսանողներին
քիմիա-դեղագործական ֆիրմաների, նրանց կառուցվածքի, դեղերի արտադրական տեխնոլոգիաների հետ:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կտիրապետի արտադրական պրոցեսներին և սարքավեորումներին,
6. ծանոթ կլինի արտադրվող դեղերի տեխնիկական վերահսկողությանը,
7. տեղյակ կլինի ՀՀ-ում արտադրվող դեղերի մասին,
8. ծանոթ կլինի արտադրվող դեղերի շուկայական պահանջարկի հետ:
(մարկետինգի միջոցով):
0606/B23. Արտադրական պրակտիկա-2 (8կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք, (8 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
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Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղատնային աշխատանքի և դեղագետի պարտականությունների հետ:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա աշխատել դեղատան յուրաքանչյուր օղակում,
2. կտիրապետի դեղերի սպասարկման կուլտուրային,
3. կկարողանա անցկացնել խորհրդատվական աշխատանք հիվանդների
հետ,
4. ծանոթ կլինի նոր սերնդի դեղերի հետ:

Կուրսային աշխատանք-1 (2 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, քննություն
Կուրսային աշխատանք-2 (2 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, քննություն
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետը մագիստրոսի
կրթական
մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա», 5. §Կենցաղային քիմիա¦,
2. «Օրգանական քիմիա»,
6. §Սննդի անվտանգություն¦:
3. «Ֆիզիկական քիմիա»,
7. «Ֆարմացիա»,
4. «Էկոլոգիական քիմիա»,

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ
Ընդհանուր կրթամաս

0
6

2/2/2/2/2
2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

48

14/12/14/13/16

Կամընտրական դասընթացներ

18

6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

12
18
3
3

4
3
1
1

12

1

120

34/32/34/33/36

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

30

30

30

30

120

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանինֈ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանըֈ


Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա/օրգանական քիմիա/ֆիզիկական քիմիա/ /էկոլոգիական քիմիա/
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Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամֈ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտֈ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտիֈ

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներֈ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն էֈ

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)ֈ
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենըֈ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզուֈ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայությունֈ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ

1602/B01
0608/M28
0607/
M21

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Անգլերեն լեզու
Նյութաբանություն

0
0

64
64

I
1

Ստուգարք
Ստուգարք

Կայուն օրգանական
աղտոտիչներ

0

64

1

Ստուգարք

Մոդուլ-դասընթաց

15

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանքֈ
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Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելունֈ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում” և “Մասնագիտության արդիական խնդիրները”ֈ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև
ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումըֈ
Թվանիշ

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններում
0608,0608,0603, Մասնագիտության
0604,0607/ M00 արդիական
հիմնախնդիրները

Լսարանային Կիսամժամ (դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

0309/M00

3

4/28/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներֈ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումըֈ Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքներըֈ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա ¦
Թվանիշ
0608/M01
0608/M02
0608/M03
0608/M04

Մոդուլ-դասընթաց
Անօրգ.նյութերի ուսումնասիրման ֆիզ.քիմ.եղանակները
Քիմիական տեղափոխման
ռեակցիաներ
Հազվագյուտ և ցրված
տարրերի քիմիա
Կենսաանօրգանական

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

32/0/32

I

Քննություն

3

24/8/0

I

Քննություն

3

16/0/16

I

Քննություն

3

24/8/0

I

Քննություն
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0608/M05
0608/M06
0608/M07
0608/M08
0608/M09
0608/M10
0608/M11

քիմիա
Տեխնոլոգիական այրման
գործընթացները քիմիայում
և մետալուրգիայում
Բաժանման և խտացման
եղանակներ
Այրման
գործընթացների
թերմոդինամիկա
Ռենտգենաֆազային անալիզ
Սուպերմելեկեւլային քիմիա
Ռենտգենաֆազային անալիզ
Անալիզի ժամանակակից
եղանակներ

3

32/0/0

I

Քննություն

3

16/0/16

I

Քննություն

3

16/0/16

II

Քննություն

3
3
3

16/0/16
32/0/0
16/0/16

II
II
II

Քննություն
Քննություն
Քննություն

6

32/0/32

II

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

16/0/48

I

Քննություն

3

16/0/16

II

Քննություն

3

16/0/16

I

Քննություն

6

16/0/48

II

Քննություն

6

16/0/48

III

Քննություն

6

16/0/48

III

Քննություն

3
3

16/16/0
16/16/0

I
II

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

32/16/16

I

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Օրգանական քիմիա ¦
Թվանիշ
0603/M01
0603/M02
0603/M03
0603/M04
0603/M05
0603/M06
0603/M07
0603/M08
0603/M09
0603/M10
0610/M11
0603/M12

Մոդուլ-դասընթաց
Օրգանական ռեակցիայի մեխանիզմներ
Ստերեոքիմիա և կոնֆորմացիոն անալիզ
Տեսական օրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ
Օրգանական
միացությունների ֆունկց. անալիզ-1
Օրգանական
միացությունների ֆունկց. անալիզ -2
Նուրբ օրգանական սինթեզի
մեթոդներ-1
Նուրբ օրգանական սինթեզի
մեթոդներ-2
Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա
Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում
Միջֆազային կատալիզ
Կենսատեխնոլոգիա
Էլեմենտ օրգանական միացությունների քիմիա

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Ֆիզիկական քիմիա ¦
Թվանիշ
0604/M01

Մոդուլ-դասընթաց
Մոլեկուլային
սպեկտրոսկոպիա
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0604/M02
0604/M03
0604/M04
0604/M05
0604/M06
0604/M07
0604/M08
0604/M09
0604/M10

Տեսական և կոմպյուտերային
քիմիա
Լուծույթների
թերմոդինամիկա
Մոլեկուլյար օրբիտալների
մեթոդի կիրառումը քիմիայում
Կենսաֆիզիկական քիմիա
Վիճակագրական
թերմոդինամիկա
Ֆլուորեսցենց մեթոդը
կենսաբանական
համակարգերում
Էլեկտրաքիմիա
Կենսաքիմիական
ռեակցիաների կինետիկա
Ատոմային աբսորբցիոն
անալիզ

6

32/32/0

I

Քննություն

6

48/0/16

I

Քննություն

3

16/16/0

I

Քննություն

6

32/16/16

II

Քննություն

6

32/32/0

II

Քննություն

3

16/0/16

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

6

48/0/16

III

Քննություն

3

16/0/16

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3
3
3
3
3
3

16/16/0
16/0/16
16/16/0
16/0/16
16/0/16
16/16/0

I
I
I
I
I
I

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0

II
II
II

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

16/16/0

I

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Էկոլոգիական քիմիա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0607/M01
0607/M08
0607/M18
0607/M03
0607/M04
0607/M06

Ագրոէկոլոգիա
Սննդի էկոլոգիա
Ռադիացիոն էկոլոգիա
Թափոնների մաքրում
Ֆոտոքիմիա
Կիրառական էկոլոգիա
Սոցիալ-էկոլոգիական
հիվանդություններ
Էկոքաղաքականություն
Էկոլոգիական քիմիա
Արդյունաբերական էկոլոգիա
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը ՄԱՆ-երով
Վիտամինների քիմիա
Ժամանակակից փորձարարական մեթոդները
էկոքիմիայում
Էկոլոգիական գնահատում և
փորձաքննություն
Կլիմայի փոփոխություն
Էկոլոգիական մոդելավորում
և կանխատեսում

0606/M07
0607/M13
0607/M10
0607/M02
0607/M015
0607/M16
0607/M17
0607/M07
0901/M16
0607/M09

Քննություն

5.Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Կենցաղային քիմիա ¦
Թվանիշ
0608/M01

Մոդուլ-դասընթաց
Գյուղատնտեսական
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0608/M02
0604/M03
0604/M04

0603/M05
0608/M06
0603/M07
0604/M08
0604/M09
0603/M10
0604/M11
0603/M12

0604/M13

0603/M14

նշանակության
քիմիական
միջոցներ
Նավթաքիմիայի ընտրովի
գլուխներ
Քիմիական միացությունների
կիրառումը կենցաղում
Արտադրությունում և
կենցաղում կիրառվող
մաքրող և լվացող միջոցներ
Ախտահանող և
մանրէազերծող
միացությունների քիմիա,
կոսմետիկ միջոցներ
Հանքանյութերի քիմիա
ԲՄՄ
ընդհանուր
տեխնոլոգիաներ
և
պոլիմերային կոմպոզիտներ
Կիրառական էլեկտրաքիմիա
Ներկանյութեր, լաքապատող
և սոսնձող միջոցներ
Կենցաղային նշանակության
միացությունների սինթեզ
Երկրաքիմիա
Քիմիական մեթոդները
կրիմինալիստիկայում
Մետաղների
պաշտպանության քիմիական
և էլեկտրաքիմիական
մեթոդներ
Արտադրության
մոդելավորում,
ստանդարտիզացում և
սերտիֆիկացում

3

16/16/0

I

Քննություն

6

32/16/16

I

Քննություն

3

16/0/16

I

Քննություն

6

32/16/16

I

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

32/16/16

I

Քննություն

6

32/16/16

I

Քննություն

6

32/16/16

I

Քննություն

3

16/16/0

I

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3
3
3

16/16/0
16/0/16
16/0/16

II
II
II

Քննություն
Քննություն
Քննություն

5.Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Սննդի անվտանգություն ¦
Թվանիշ
0604/M01
0604/M02
0604/M03

0603/M04
0604/M05
0604/M06
0604/M07
0603/M08

Մոդուլ-դասընթաց
Սննդամթերքի
քիմիական
անվտանգություն
Սննդի ֆիզիկական քիմիա
Սննդի
արտադրություններում
օգտագործվող լվացող և
մաքրող միջոցներ
Հավելանյութերը սննդի
արտադրություններում
Սննդամթերքի որակի
վերահսկում
Սննդի տեխնոլոգիաներ
Կոլոիդային համակարգեր
Սննդի մանրէաբանություն և
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0603/M09

0603/M10

0603/M11
0603/M12

0603/M13

սննդի հիգիենա
Արտադրության
մոդելավորում
Ախտահանող և
մանրէազերծող
միացություններ: Կոսմետիկ
միջոցներ
Սննդամթերքի
թունաբանություն
Սննդամթերքի
ստանդարտիզացում և
սերտիֆիկացում
Սննդամթերքի
արտադրությունների
ռիսկերի վերլուծություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/0/16

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 24-րդ կիսամյակների ընթացքումֈ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա ¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0608/M15

Հետերոգեն կատալիզ
Արտադրական թափոնների
մշակում
Պինդ դիսպերս համակարգերի առանձնահատկությունները
Կառուցվածքային
մակրոկինետիկա

0608/M28
0608/M23
0608/M26

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

16/4/12

II

Քննություն

3

16/4/12

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

– 163 –

0608/M13
0608/M24

Հալույթների ֆիզիկաքիմիական անալիզ
Տեխնոլոգիական այրման
գործընթացները քիմիայում և
մետալուրգիայում

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

18/6/8

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

16/8/8

III

Քննություն

3

18/6/8

III

Քննություն

3

24/8/0

III

Քննություն

3

16/8/8

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Օրգանական քիմիա¦
Թվանիշ
0603/M13
0603/M14
0603/M15
0603/M16
0603/M17
0603/M18

Մոդուլ-դասընթաց
Հալոգեն օրգանական
միացությունների քիմիա
Չհագեցած միացությունների
քիմիա
Օրգանական թունավոր
նյութերի քիմիա
Բնական բարձրամոլեկուլային միացություններ
Կենսաակտիվ պոլիմերներ
Վիտամինների քիմիա

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Ֆիզիկական քիմիա ¦
Թվանիշ
0604/M11
0604/M12
0604/M13
0604/M14
0604/M15
0604/M16

Մոդուլ-դասընթաց
Միցելագոյացման պրոցեսների թերմոդինամիկա և
կինետիկա
Հոմոգեն կատալիզ
Կենսամակրոմոլեկուլների
ֆիզիկական քիմիա
Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի
սպեկտրոսկոպիա
Ոչ հավասարակշռական
թերմոդինամիկա
Շրջակա միջավայրի
ֆիզիկական քիմիա

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Էկոլոգիական քիմիա ¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1306/M23

Էկոլոգիական հոգեբանություն

0607/ M05

Էկոլոգիական մենեջմենթ

3
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0607/M019
0607/M11
0707/M97
0607/M20

Ժամանակակից կլանիչներ
Էկոլոգիական աուդիտ
Էկոլոգիական գենետիկա
Կայուն զարգացման
համաշխարհային ծրագիր

3
3
3

16/16/0
16/0/16
16/16/0

III
II
II

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/0/16

III

Քննություն

3

16/0/16

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

5.Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Կենցաղային քիմիա ¦
Թվանիշ
0604/M15
0604/M16
0603/M17
0604/M18
0604/M19
0604/M20

Մոդուլ-դասընթաց
Շրջակա միջավայրի
ֆիզիկական քիմիա
Հավելանյութերը սննդի
արտադրություններում
Արտադրությունների ռիսկերի
վերլուծություն
Արտադրանքի որակի
վերահսկում
Սննդամթերքի քիմիական
անվտանգություն
Ֆոտոքիմիա և
ֆոտոքիմիական
արտադրություններ

5.Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Սննդի անվտանգություն ¦
Թվանիշ
0608/M14
0604/M15
0604/M16
0604/M17
0603/M18

0604/M19

Մոդուլ-դասընթաց
Գյուղ. նշանակության
քիմիական միջոցներ
Քիմիական միացությունների
կիրառումը կենցաղում
Ներկանյութեր, լաքապատող
և սոսնձող միջոցներ
Կեղծված սննդամթերքի
հիմնահարցեր
ԲՄՄ ընդհանուր
տեխնոլոգիաներ և
պոլիմերային կոմպոզիտներ
Սննդամթեքի պահպանման
ժամկետ, պահպանման
պայմաններ և
տեխնոլոգիական ռեժիմներ

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝

գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն:
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Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական սեմինարի
ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններֈ
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և
կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղֈ Այն կազմակերպվում է
ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում` ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում`
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրովֈ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներումֈ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրովֈ
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսումֈ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է 4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության
համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալֈ

<<Ֆարմացիա>> մասնագիտության
մագիստրոսական ծրագիր
1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածք
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Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ
Ընդհանուր կրթամաս

0
4

1
2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

28

12

Կամընտրական դասընթացներ

4

4

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ենթակիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

3
3
3
3

1
1
1
1

12

1

60

24

I

II

III

IV

Ընդամենը

16

12

8

0

36

0

3

6

15

24

16

15

14

15

60

Ուսումնական ենթակիսամյակի համար սահմանվում է 10-շաբաթյա տևողությունը, որից 8-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը, իսկ 2-ը՝ քննաշրջանինֈ
Ծրագրի առաջին ենթակիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանըֈ
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է
1,875 կրեդիտ (15 կրեդիտ / 8 շաբաթ = 1,876), իսկ ուսումնական կրեդիտի ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամֈ Ուսանողը ենթակիսամյակում պետք է
ունենա 15 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտֈ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 60 կրեդիտիֈ

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
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Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներֈ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն էֈ

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)ֈ
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենըֈ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզուֈ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայությունֈ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ

1602/B01

Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն լեզու

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)16

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

64

I

Ստուգարք

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 4 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելունֈ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ “Ֆարմինֆորմատիկա” և “Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները”ֈ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումըֈ
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

16

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանքֈ
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Գնահատման ձևը

0309/M00
Ֆարմինֆորմատիկա
0611/ M00 Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

2

4/28/0

I

Քննություն

2

32/0/0

I

Քննություն

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 12 երկու կամ չորս
կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներֈ Կրթամասի ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 28 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և
կարողությունների ձեռքբերումըֈ Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքներըֈ

Թվանիշ
0610 /M12
0609/M05
0611/M06
0609/M06
0611/M07
0609/M07
0611/M08
0609/M08
0611/M09
0609/M10
0610/M13
0609/M11

Մոդուլ-դասընթաց
Դեղանյութերի
կառուցվածքի հետազոտման
մեթոդներ
Ֆարմացիայի մարկետինգ
Կլինիկական
դեղաբանություն-1
Կոսմետիկ
պատրաստուկների
տեխնոլոգիա
Ապացուցողական
բժշկության հիմունքները
Դեղագիտության
կառավարում և էկոնոմիկա
Կլինիկական
դեղաբանություն-2
Ֆարմտեխնոլոգիա-1 (կարծր
դեղեր)
Դեղագիտական
հոգածություն
Ֆարմակոէկանոմիկա
Կենսատեխնոլոգիա
Ֆարմտեխնոլոգիա-2
(ստերիլ դեղեր)

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Ենթակիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

32/0/32

I

Քննություն

2

32/0/0

I

Քննություն

2

32/0/0

I

Քննություն

2

16/0/16

I

Քննություն

2

32/0/0

I

Քննություն

2

16/16/0

II

Քննություն

4

32/0/32

II

Քննություն

2

16/16/0

II

Քննություն

2

32/0/0

II

2
2

16/16/0
16/0/16

III
III

Քննություն
Քննություն

2

24/0/8

III

Քննություն

Քննություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացները նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ
ձևավորելու ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու
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համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 8 կրեդիտով, իսկ
կազմն ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ
համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի
դասընթացների ցանկից` 23-րդ ենթակիսամյակների ընթացքումֈ Տվյալ ծրագրի
կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 4 կերդիտ, իսկ առաջարկվող
դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երկուսը:

Թվանիշ
0610/M14
0610/M14
0611/M10
0611/M11

Մոդուլ-դասընթաց
Դեղանյութերի որակի
հետազոտման մեթոդներ
ԿԱՄ-երի որակի
հետազոտման մեթոդներ
Ֆարմակոգենետիկա
Ֆարմակոգենոմիկա

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Ենթակիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

16/16/0

II

Քննություն

16/16/0

II

Քննություն

16/16/0
16/16/0

III
III

Քննություն
Քննություն

2
2
2

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախո-

սություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական սեմինարի
ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններֈ

Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և
կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղֈ Այն կազմակերպվում է
ուսումնառության 3-րդ ենթակիսամյակներում` 3 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ ենթակիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրովֈ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմանե-
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րի շրջանակներումֈ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 3-րդ ենթակիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրովֈ Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսումֈ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է 4-րդ ենթակիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և
պաշտպանության համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ
աշխատածավալֈ
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է դեղագիտության և
քիմիայի ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում
է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ
դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներըֈ
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Լրացական դասընթացներ
1602/B01. Անգլերեն լեզու (0 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն (Academic
English), հումանիտար, սոց. գիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական
ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին` գիտական աշխարհի հետ
ազատ շփվելու համար,
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի գործընկերների հետ,
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում
պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտոժողովներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության
ուսուցում (Abstract writing): Թեմա 2՝ Միջազգային գիտաժողովների համար
զեկուցում պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3՝ Գիտական
բանավեճին մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում (Scientific discussion):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման
վրա:
0608/M28. Նյութաբանություն

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն 1 ժամ գործնական ածխ.
Մագիստրատուրա 1-ին կիսամյակ, ստուգարք:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում տալ պարզ և
բարդ նյութերի ֆիզիկա-մեխանիկական և քիմիական հատկությունների, ինչպես
նաև դրանց ստացման և կիրառման բնագավառների մասին, ծանոթացնել
տեխնիկական նյութերի հատկություններին` կախված դրանց կառուցվածքից,
մշակման և ստացման եղանակից, տալ որոշակի գիտելիքներ նյութերի ֆիզիկամեխանիկական և տեխնագիական հատկությունների մասին, տեղեկացնել
նյութերի բյուրեղային կառուցվածքի, համաձուլվածքների տեսության, թուջի և
պողպատի ստացման եղանակներին և կիրառությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պարզ նյութերի և դրանց համաձուլվածքների, ինչպես նաև
դրանց ստացման և կիրառման բնագավառների մասին,
2. կիմանա անօրգանական նյութերի (մետաղական հիմքով և հատուկ
հատկություններով) ստացման եղանակների մասին,
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3.

կկարողանա
օրգանական
պոլիմերների
և
պլաստմասաների
տեսակներին և ստացման եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նյութաբանության ֆիզիկաքիմիական հիմունքները: Մետաղների
ատոմաբյուրեղային կառուցվածքը: Բյուրեղացանցի հիմնական տեսակները:
Թեմա 2. Համահալվածքներ: Ֆազերի օրենքը: Բաղադրիչների անսահմանափակ
և սահմանափակ լուծելիության պայմանները: Թեմա 3. Մետալուրգիական
արտադրության հիմունքները: Նյութերի կառուցվածքը և մեխանիկական
հատկությունները: Թեմա 4. Փոշեմետաղագործություն, ֆիզիկաքիմիական
հիմունքները և ստացված նյութերի հատկությունները: Թեմա 5. Երկաթի,
ալյումինի և պղինձի համաձուլվածքները, ֆազերը, կառուցվածքներըը և: Թեմա
6. Բարձրամոլեկուլային միացություններ: Կաուչուկներ, և պլաստմասաներ:
Գազալեցուն պլաստմասաներ: Թեմա 7. Կոմպոզիտային նյութեր, ստացումը և
հատկությունները: Դրանց բաղադրիչները, թելանման նյութեր: Թեմա 8. Նոր
նյութեր և տեխնոլոգիաներ բժշկության մեջ: Բժշկության մեջ կիրառվող
պոլիմերային, մետաղական, մետաղակերամիկական և կերամիկական նյութեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M17. Քիրալային դեղապատրաստուկներ

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
Մագիստրատուրա 1-ին կիսամյակ, ստուգարք:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օպտիկապես ակտիվ
քիրալային դեղապատրաստուկների կիրառական ասպեկտներին, արտադրական տեխնոլոգիաներին և առանձնահատկություններին, սերտիֆիկացման
մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օպտիկապես ակտիվ քիրալային դեղապատրաստուկների
կառուցվածքային
առանձնահատկությունների,
դեղաբանական
ազդեցության, կառուցվածքային տարրերի և կենսաբանական ակտիվության կապի մասին,
2. կիմանա քիրալային դեղապատրաստուկների ստացման ժամանակակից
մեթոդների, նրանց բաղադրիչների կառուցվածքի, բացարձակ կոնֆիգուրացիայի և օպտիկական մաքրության որոշման մեթոդների մասին,
3. կկարողանա վերլուծել և հասկանալ քիրալային դեղապատրաստուկների և նրանց բաղադրիչների կառուցվածքային և կոն-ֆիգուրացիոն
առանձնահատկությունները, իզոմերիան, նրանց կապը դեղաբանական
և կենսաբանական հատկությունների հետ,
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4.

կկարողանա վերլուծել և գնահատել էնանտիոմերապես մաքուր
քիրալային դեղանյութերի արտադրության արդյունավետ մեթոդները,
5. կկարողանա վերլուծել և որոշել քիրալային դեղապատրաստուկների և
նրանց բաղադրիչների բացարձակ կոնֆիգուրացիան և էնանտիոմերային
մաքրության աստիճանը,
6. հասկանալ քիրալային մոլեկուլների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ,
էնզիմատիկ և մանրէաբանական սինթեզի առանձնահատկությունները :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դեղաբանորեն ակտիվ քիրալային մոլեկուլներ, ստերեոքիմիան:
Թեմա 2. Բնական ծագում ունեցող քիրալային դեղանյութերի սինթեզի
մեթոդները (մանրէաբանական, էնզիմատիկ): Թեմա 3. Օրգանիզմի համար
օտարածին ոչ բնական քիրալային դեղանյութերի
սինթեզի հնարավոր
տարբերակները (ասիմետրիկ քիմիական, կենսամիմետիկ,
խառը քիմիաէնզիմատիկ): Թեմա 4. Քիրալային դեղաբանական ակտիվ մոլեկուլների դեղաբանական և կենսաբանական ակտիվությունների կախվածությունը կառուցվածքային և կոնֆիգուրացիոն առանձնահատկություններից, օպտիկա-կան
մաքրության աստիճանից: Թեմա 5. Քիրալային դեղանյութերի անալիզի ժամանակակից մեթոդները` ՄՄՌ, ԲԱՀՔ, ԳՀՔ, էլեմենտային անալիզ, ավտոմատ
ամինաթթվային անալիզ, ռենտգենկառուցվածքային անալիզ, ՕՊԴ, ՇԴ և այլն:
Թեմա 6. Քիրալային դեղապատրաստուկների սերտիֆիկացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M18. Դեղարտադրության որակի կառավարում (GLP, GMP, GDP և այլն)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
Մագիստրատուրա 1-ին կիսամյակ, ստուգարք:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները դեղերի
որակի ապահովման համակարգի բաղադրիչների, իրավական կարգավորման
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պատշաճ լաբորատորային, կլինիկական, արտադրության,
բաշխման, պահպանման, դեղատնային, անվտանգության դիտարկման
գործունեության սկզբունքների և պահանջների (GLP, GCP, GMP, GDP,
GSP, GPP) մասին,
2. կիմանա դեղերի որակի ապահովման համակարգի մշտադիտարկմա
մասին,
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3. կկարողանա վերլուծել
և գնահատել
դեղերի լաբորատոր
հետազոտությունների, կլինիկական փորձարկումների, արտադրության,
բաշխման,
իրացման,
կիրառման
փուլերում
տարածքների,
սարքավորումների, անձնակազմի, գործընթացների, գործողությունների
փաստաթղթավորման
համապատասխանությունը
սահմանված
պահանջներին,
4. կկարողանա իրականացնել դեղերի որակի ապահովման համակարգի
մշտադիտարկում և գնահատում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դեղերի որակի ապահովման համակարգը: Թեմա 2. Պատշաճ լաբորատորային գործունեություն(GLP): Թեմա 3. Պատշաճ կլինիկական գործունեություն(GCP): Թեմա 4. Պատշաճ արտադրական գործունեություն(GMP): Թեմա 5.
Պատշաճ բաշխման գործունեություն(GDP): Թեմա 6. Պատշաճ պահպանման
գործունեություն(GSP): Թեմա 7. Պատշաճ դեղատնային գործունեություն(GPP):
Թեմա 8. Պատշաճ անվտանգության դիտարկման գործունեություն (GPhP):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝÁ 3Ñ³ñó:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընդհանուր å³ñï³¹Çñ դասընթացներ
0309/M00. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մոտ ձևավորել պատկերացում
տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին և սովորեցնել աշխատել տվյալների
հենքերի հետ ACCESS համակարգի, իսկ WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզվի օգնությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչ է տվյալների հենքը, դրա դերը իր մասնագիտության մեջ,
2. կծանոթանա տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգին,
3. կկարողանա ACCESS–ով ստեղծել տվյալների հենքեր և օգտագործել
այն,
4. կծանոթանա ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքների հետ,
5. կծանոթանա հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզվին,
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6.

կկարողանա HTML-ով ստեղծի իր ինտերնետային կայք և տեղադրի
ինտերնետում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տվյալների հենքեր, նրանց կառուցվածքը, աղյուսակներ,բանալի
դաշտ: Թեմա 2՝ Տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ,
աղյուսակ, ձև, հարցում, հաշվետվություն: Թեմա 3՝ Ծանոթություն INTERNET –
միջավայրի հետ, WEB-կայքեր: Թեմա 4՝ Հիպերտեքստերի նշադրման HTML
լեզու, WEB-էջի ստեղծում, խմբագրում, ցուցակների, աղյուսակների և նկարների
ընդգրկում WEB-էջում, WEB-էջերի կապակցում հղումների միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկը անցկացվում է գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը`
4
միավոր
առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 Է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-անաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
M00,0603.Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել քիմիական
ռեակցիաների մեխանիզմների, դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտների, նախակլինիկական թեստավորման անցկացման և նոր միացությունների կլինիկական
փորձարկումների, բնապահպանական և կենսաբանական օբյեկտների անալիզի
ժամանակ կիրառվող մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
քիմիական
ռեակցիաների
դասակարգումը,
բնապահպանական և կենսաբանական օբյեկտների անալիզի ժամանակ
նմուշառման և նմուշապատրաստման նոր եղանակները,
2. կհասկանա քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմները,
3. կկարողանա
կատարել
օրգանական,
անօրգանական
և
կենսաբանական նյութերի ժամանակակից անալիզը,
4. հասկանալ
դեղամիջոցների
ֆարմակոկինետիկայի
հիմնական
օրինաչափությունները, դրանց ազդեցության թաղանթառեցեպտորային
մեխանիզմները, կողմնորոշվել դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտների և
նոր դեղամիջոցների հետազոտությունների փուլերի հետ կապված
հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմի բացահայտման
կարևորությունը: Թեմա 2՝ Ռեակցիայի մեխանիզմի ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 3՝ Անալիտիկ քիմիայի առավել արդիական խնդիրները: Թեմա 4՝
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Շրջակա միջավայրի գլոբալ աղտոտման բացասական հետևանքները: Թեմա 5՝
Անօրգանական և օրգանական քիմիայի զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա
6՝ Քիմիական գիտության կապը այլ բնագավառների հետ և նրա նշանակությունը
բժշկության,դեղաբանության և տեխնիկայի որոշ ճյուղերի զարգացման գործում:
Թեմա 7` Դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցությունը: Թեմա 8` Ապացուցողական բժշկության հիմունքները: Թեմա 9` Նոր դեղամիջոցների դեղաբանական
ակտիվության սպեկտրի, ընտրողականության և անվտանգության գնահատում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
§Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա ¦
0608/M02. Անօրգանական նյութերի ուսումնասիրման ֆիզիկաքիմիական
եղանակները (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզ-քիմ
եղանակների հիմունքներին, սահմանային հնարավորությունների և դրանց
կիրառմանը անօրգանական միացությունների (այդ թվում նաև կորդինացիոն
միացությունների) ուսումնասիրման բնագավռում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա, որ ամեն մի ֆիզիկական եղանակ իր ներդրումն ունի
հետազոտման որոշ բնագավառում և անօրգանական միացությունների
վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալու համար
անհրաժեշտ է կիրառել տարբեր եղանակներ,
2. կիմանա
սպեկտրալուսաչափական,
ԷՊՌ,
թերմոգրավիմետրիկ
եղանակների կիրառումը կոմպլեքս միացությունների բաղադրության և
կառուցվածքի որոշման գործում,
3. կկարողանա փորձնականորեն կիրառել որոշ ֆիզ-քիմ եղանակները
անօրգանական միացությունների հետազոտմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թերմոգրաֆիա և թերմոգրավիմետրիա, ջերմային կորեր: Թերմիկ
եղանակի կիրառումը ամինային կոմպլեքսների հետազոտմանը: Թերմիկ
եղանակի կիրառումը պօխարկման մեխանիզմների ուսումնասիրման համար:
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Թեմա 2` Սպեկտրալուսաչափական եղանակ: Ոսումնասիրության օպտիմալ
պայմանների ընտրություն: Կոմպլեքս միացությունների բաղադրության
որոշման եղանակները: Հարվեյ-Մենինգի մեթոդ, իզոմոլյարային շարքի եղանակ,
Ասմուսի եղանակ: Կոմպլեքսի կայունության հաստատունի որոշման
եղանակները, Բաբկոյի հավասարակշռության տեղաշարժի եղանակ, համապատասխան լոիծույթների եղանակ: Թեմա 3 ` կորդինացիոն միացությունների
մագնետոքիմիա. դիամագնիս և պարամագնիս համակարգեր, ֆերրո և
ապաֆերրոմագնիս համակարգեր: Կոմպլեքսներ, կոնֆիգուրացիա որոշում:
Մագնիսական ընկալության չափման եղանակներ: Թեմա 4 `ԷՊՌ, հիմունքները,
կիռառումը: Կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդ:
Թեմա 5 ` Մետաղների կոմպլեքսների էլեկտրոդային պրոցեսները ջրային
լուծույթում: Թեմա 6 ` Ռենտգենակառուցվածքային եղանակի կիրառումը
անօրգանական միացություններում (ցեոլիտներ, կոմպլեքս միացություններ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0608/M07. Քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել քիմիական տեղափոխության
ռեակցիաների
էությունը,
հասկանալ
նրանց
ընթացքի
օրինաչափություններ պարամետրերի տարբեր արժեքների դեպքում: Տալ
գիտելիքներ այդ փոխարկումների միջոցով նյութերի բաժանման և մաքրման,
մոնոբյուրեղների և նուրբ թաղանթների ստացման, մակերևույթների մոդիֆիկացման և կատալիզատորների պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին: Հիմնավորել այդ ձևով ստացված նյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների առավելությունները այլ եղանակով ստացվածների նկատմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա քիմիական տեղափոխության ռեակցիաների էությունը և
ընթացքի օրինաչափությունների յուրահատկությունները պարամետրերի տարբեր արժեքների դեպքում,
2. կիմանա նյութի քիմիական տեղափոխության միջոցով նյութերի
բաժանման և մաքրման, մոնոբյուրեղների և նուրբ թաղանթների
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ստացման, մակերևույթների մոդիֆիկացման և կատալիզաատորների
պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ստացված օրինաչափությունների հիման վրա բացահայտել պրոցեսի մեխանիզմը և այն արդյունավետ ձևով օգտագործել
կիրառական նպատակներով` առանձնակի ուշադրություն դարձնելով
հատուկ նշանակության նյութերի ստացման վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նյութի քիմիական տեղափոխությունը դարձելի ռեակցիաների
միջոցով:
Թեմա
2՝
Նյութի
տեղափոխման
արագությունը
և
արդյունավետությունը: Թեմա 3՝ Մետաղների և օքսիդների տեղափոխությունը:
Թեմա 4՝ Տեղափոխություն հալոգենների, հալոգենիդների և ջրածնի պերօքսիդի
միջոցով:
Քիմիական
տեղափոխության
կիրառությունները`
նյութերի
բաժանումը և մաքրումը, մոնոբյուրեղների աճեցումը, ուղղորդված մոնոբյուրեղային թաղանթների ստացումը, մակերևույթների մոդիֆիկացումը և
կատալիզատորների պատրաստումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M25. Այրման գործընթացների թերմոդինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել էկզոթերմ քիմիական
ռեակցիաների
թերմոդինամիկական
հաշվարկների
եղանակների
և
մասնավորապես, այրման ադիաբատ ջերմաստիճանի ու արգասիքների
հավասարակշռական բաղադրության հաշվարկի եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա այրման ադիաբատ ջերմաստիճանի ու արգասիքների
հավասարակշռական
բաղադրության
հաշվարկի
հիմնական
մոտեցումները,
2. կիմանա
այրման
ջերմաստիճանների
ու
արգասիքների
հավասարակշռական
բաղադրության
հաշվարկման
մի
քանի
մոտեցումներ, այդ թվում ISMAN-THERMO ծրագրի միջոցով, տեղյակ
կլինի թերմոդինամիկական տվյալների բազաների կառուցվածքին,
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3.

կկարողանա կատարել տարբեր ռեակցիաների համար թերմոդինամիկական
հաշվարկներ
և
գտնել
թերմոդինամիկական
տեսանկյունից ռեակցիաների իրականացման օպտիմալ պայմաններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Թերմոդինամիկական
հավասարակշռության
հաշվարկի
մեթոդները: Թեմա 2`Թերմոդինամիկական հավասարակշռության անալիզը
բարդ բազմաէլեմենտ հետերոֆազ համակարգերում և այրման արգասիքների
հնարավոր բաղադրության ու այրման ադիաբատ ջերմաստիճանի հաշվարկը:
Թեմա 3` Հավասարակշռության բնութագրերի հաշվարկը համակարգի թերմոդինամիկական պոտենցիալի մինիմիզացիայի հիման վրա: Թեմա 4` Թերմոդինամիկական անալիզի համակարգչային մեթոդները: Թերմոդինամիկական
տվյալների բազաներ: Նրանց կառուցվածքը: Թեմա 5`ISMAN-THERMO համակարգչային ծրագիրը, հնարավորությունները: Թեմա 6`Թերմոդինամիկական
հավասարակշռության հաշվարկը իզոթերմ-իզոբար և իզոթերմ-իզոխոր պրոցեսներում: Թեմա 7`Թերմոդինամիկական հավասարակշռության հաշվարկը
այրման պրոցեսներում: Թեմա 8` ԲԻՍ պրոցեսների թերմոդինամիկական
անալիզ, գործնական կիրառումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M24. Տեխնալոգիական այրման գործընթացները քիմիայում և
մետալուրգիայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արման պրոցեսների
հիմնական կիրառությունների հետ, այդ թվում էներգետիկական և
տեխնոլոգիական, ինչպես նաև ձևավորել պատկերացումներ տեխնոլոգիական
այրման հիմնական տարատեսակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա և կտարբերի այրման պրոցեսների կիրառման երկու
հիմնական տարատեսակները, նրանց ներկայացվող հիմնական
պահանջները, ինչպես նաև նրանց համեմատական բնութագրերը,
2. կիմանա տեխնոլոգիական այրման հիմնական տարատեսակները և
նրանց միջոցով տարբեր անօրգանական ու օրգանական նյութերի
ստացման պրոցեսները:
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3.

կկարողանա վերլուծել թե որ դեպքերում կարելի է այրման պրոցեսներն
օգտագործել տեխնոլոգիական նպատակներ և ինչպես կարելի է այն
դարձնել առավել արդյունավետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Այրման պրոցեսի տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Քիմիկա-տեխնոլոգիական պրոցեսների այրման ռեժիմում ընթանալու
պայմանները: Թեմա 3` Տեխնոլոգական այրման հիմնական տիպերը: Թեմա
4`ԲԻՍ պրոցեսների տեխնոլոգիական հիմունքները. փոշիների ստացման ԲԻՍտեխնոլոգիաներ: Թեմա 5` ԲԻՍ-եռակալում, ուժային ԲԻՍ-կոմպակտացում:
Թեմա 6` ԲԻՍ-մետալուրգիա ու եռակցում, գազատրանսպորտային ԲԻՍծածկույթների տեխնոլոգիաներ: Թեմա 7` ԲԻՍ-տեխնոլոգիաներ և նյութեր:Թեմա
8` ԲԻՍ-արգասիքների արտադրությունը, կիրառումը և արդյունավետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M03. Հազվագյուտ և ցրված տարրերի քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ , 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի
պատկերացում հազվագյուտ տարրերի տարածվածության, դրանց անհամաչափ
բաշխման պատճառների, հանքատեսակների նաև
հազվագյուտ տարրերի
ստացման, ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա հազվագյուտ տարր հասկացողությունը, բաշխման
օրինաչափությունները` կապված պարբերական համակարգում դրանց
գրաված դիրքից,
2. կիմանա արդի հազվագյուտ տարրերի արդյունաբերական և
լաբորատոր ստացման եղանակները, դրանց կորզման և կիրառման
բնագավառները,
3. կկարողանա
կատարել
հազվագյուտ
տարրերի
վերաբերյալ
ուսումնասիրություններ, կատարել փորձեր և լուծել խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բնության մեջ տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառները:
Թեմա 2
Երկրակեղևում տարրերի տարածվածության կապը ատոմների
կառուցվածքից: Թեմա 3 `Հազվագյուտ և ցրված տարրերի գաղթումը` ներքին և
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արտաքին ործոնները: Թեմա 4 Հազվայուտ և ցրված տարրերի դասակարգումը:
Թեմա 5` VII (Re,Tc), VI ( Se,Te,Mo,W), V (V,Nb,Ta), IV ( Ge,Ti,Zr,Hf), III (Ga,In,TI),
II (Be), I (Li,Rb,Cs,Fr) խմբերի տարրերի և բնութագրական միացությունների
ստացումը, հատկություններն ու կիրառումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M08. Կենսաանօրգանական քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանւղի մոտ ձևավորել որոշակի
պատկերացում կենսաանօրգանական քիմիայի առարկայի և դրա խնդիրների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա թե ինչ է ուսումնասիրում կենսաանօրգանական քիմիա
առարկան,
2. կիմանա անօրգանական նյութերի դերն ու նշանակությունը կենդանի
համակարգերում,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել տարբեր նյութերի ազդեցությունը
շրջապատի և կենդանի համակարգի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կենսաանօրգանական քիմիա առարկան և խնդիրները: Քիմիական
տարրերը բնության մեջ, դրանց կենսաերկրաքիմիական ցիկլերը: Թեմա 2՝
Կենդանի օրգանիզմում պարունակվողտարրերի դասակրգումը, դրանց
կենսաբանական դերը: Հասկացություն քիմիական տարրերի անտագոնիզմի և
սիներգիզմի մասին: Թեմա 3՝ Կենդանի օրգանիզմում ընթացող գործընթացների
թերմոդինամիկան: Հակասություն հոմեոստազի մասին: Թեմա 4՝ Սուպրամոլեկուլային քիմիան, դասակարգումը, խնդիրները: Թեմա 5՝ Կենսամետաղներ,
կենսալիգանդներ, մետաղալիգանդային հոմեոստազ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0608/M16. Ռենտգենաֆազային անալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել բյուրեղական նյութի
հետազոտման
ռենտգենաֆազային
անալիզի
եղանակին:
Տրամադրել
բյուրեղական նյութերի կառուցվածքի մասին հիմնական պատկերացումները և
բյուրեղների
կառուցվածքի
որոշումը:
Ծանոթացնել
ռենտգենյան
դիֆրակտոմետրերի կառուցվածքին և աշխատանքի սկզբունքին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա բյուրեղական նյութերի կառուցվածքի ժամանակակից
պատկերացումները և բյուրեղների հետազոտման ռենտգենյան
մեթոդները: Կհասկանա դիֆրակտոգրամների վերծանման մեթոդիկան
և որակական ու քանակական անալիզը,
2. կիմանա ռենտգենյան ճառագայթների ստացման մեթոդներն ու
բյուրեղական նյութերի հետ վերջինների փոխազեդցությունը: Կիմանա
բյուրեղների դիֆրակտոգրամների գրանցման եղնակները,
3. կկարողանա աշխատել ռենտգենյան դիֆրակտոմետրի հետ: Կկարողանա գրանցել դիֆրակտոգրամները և կատարել դրանց որակական ու
քանակական վերլուծությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Բյուրեղական նյութի երկրաչափական օրինաչափությունները:
Սիմետրիայի տարածական խմբեր: Թեմա 2 `Ռենտգենյան ճառագայթների
ստացումը և ճառագայթման աղբյուրները: Թեմա 3` Ռենտգենյան չափող,
գրանցող սարքեր: Ռենտգենյան դիֆրակտոմետրեր: Թեմա 4 ` Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիան բյուրեղական նյութերի հետ փոխազդելիս: Թեմա 5`
Ռենտգենյան ճառագայթների ցրումն ատոմների կողմից: Թեմա 6 `Որակական
ֆազային անալիզ: Թեմա 7 Քանակական ֆազային անալիզ: Թեմա 8 Պինդ
լուծույթների ուսումնասիրությունը ռենտգենյան մեթոդներով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0608/M20. Նանոքիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել նանոքիմիայի
հիմնական հասկացությունների ու նպատակներին, նանոնյութերի և
նանոկառուցվածքների
ստացման
ֆիզիկաքիմիական
եղանակների
ու
մեխանիզմներին: Դասընթացը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել այն մեծ
հեռանկարների
մասին,
որոնք
բացվում
են
քիմիայի,
ֆիզիկայի,
կենսաբանության, բժշկության, էներգետկայի բնագավառներում ժամանակակից
նանոտեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա
նյութի
հիմնարար
քիմիական
ու
ֆիզիկական
հատկությունների վրա մասնիկի չափսի ազդեցության հիմնական
պատճառները և կըմբռնի նյութերի ռեակցիոնուկության վրա ազդող նոր
գործոնների (մակերևույթային էներգիա, կորություն) քիմիական
իմաստը,
2. կիմանա այն քիմիական ու ֆիզիկական օրինաչափությունների,
քիմիական փոխարկումների ու դրանց մեխանիզմների մասին, որոնք
կարող են տեղի ունենալ միայն նանոմակարդակով և բնութագրական
չեն դասական քիմիական փոխարկումներին,
3. կկարողանա բնութագրել այն կարևոր գործոնները, որոնք վճռական դեր
են խաղում այս կամ այն ձևի ու չափսի նանոնյութեր ստանալու
գործընթացներում
և
թույլ
են
տալիս
ղեկավարել
դրանք
նպատակաուղղված:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Նանոգիտություններ, նանոքիմիայի հիմնահարցերը, հիմնական
հասկացությունները: Թեմա 2 Չափսը որպես նյութի հատկությունը բնութագրող
հայտանիշ: Թեմա 3 Մակերևույթային էներգիա, քիմիական պոտենցիալը և
մակերևույթի կորությունը: Թեմա 4
Տարբեր երկրաչափական ձևերի
նանոկառուցվածքների ստացման եղանակներն ու մեխանիզմները: Թեմա 5`
Նանոնյութերի ստացման քիմիական ու ֆիզիկական եղանակներ, դրանց
հիմնական առանձնահտկությունները: Թեմա 6 `Հատուկ նանոնյութեր` ածխածնային նանոխողովակներ, ֆուլլերեններ, նանոկոմպոզիտներ: Թեմա 7 Նանոնյութերի բնութագրման որոշ փորձարարական եղանակներ` ռենտգենաֆազային անալիզ, մանրազննություն, սպեկտրալ և այլ եղանակներ: Թեմա 8
`Նանոնյութերի կիրառման հեռանկարները քիմիայում, կենսաբանության,
բժշկության, բնապահպանության, էներգետիկայի ու ժամանակակից տեխնիկայի
այլ բնագավառներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M09. Պինդ մարմնի քիմիա 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պինդ մարմնի
կառուցվածքի, հատկությունների մասին հիմնական պատկերացումներ, ինչպես
նաև վերջիններիս կապը պինդ նյութի ռեակցիոնունակության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պինդ մարմնի քիմիայի ընդհանուր դրույթներն ու
հասկացությունները,
2. կիմանա պինդ նյութերի դասակարգման սկզբունքները, նրանցում քիմիական կապի տեսակները, պինդ նյութերի միկրոկառուցվածքի
բնութագրերը,
3. կկարողանա վերլուծել պինդ նյութերի կառուցվածքի հետազոտության
փորձարարկան մեթոդներով ստացված արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պինդ մարմնի բնույթը, բյուրեղային և ամորֆ անօրգանական
նյութեր:Թեմա 2 Քիմիական կապի տեսակները պինդ մարմնում: Թեմա 3`
Բյուրեղային նյութերի կառուցվածքը: Բյուրեղային ցանց: Թեմա 4 Գաղափար
պինդ նյութերի կառուցվածքի հետազոտության փորձարարական մեթոդների
մասին: Թեմա 5 Պինդ լուծույթներ, նրա տարատեսակները: Ոչ ստեխիոմետրիայի երևույթը պինդ անօրգանական նյութերում: Թեմա 6` Փոշենման
(հատիկավոր) նյութեր; հիմնական բնութագրերը: Թեմա 7` Դեֆեկտները
բյուրեղներում,
հիմնական
տիպերը:
Դեֆեկտները
և
ֆիզիկական
հատկությունները: Թեմա 8` Պինդ մարմնի միկրոկառուցվածքը, հիմնական
տարրերն ու բնութագրերը: Թեմա 9` Դիֆուզիոն պրոցեսները պինդ ֆազում:
Թեմա 10 `Քիմիական ռեակցիաներ պինդ ֆազում, նրանց դասակարգումը:
Թեմա 11 ` Ֆազային փոխարկումներ պինդ մարմնում; Ֆազային դիագրամներ:
Թեմա 12 ` Բյուրեղների ստացումն ու մաքրումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0608/M18. Բաժանման և խտացման եղանակները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
քիմիայում կիրառվող բաժանման և խտացման եղանակների մասին, ինչպես
նաև պատկերացում տալ նյութերի մաքրման գործընթացներում այդ
եղանակների կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Կստանա հստակ պատկերացում բաժանման և խտացման էության
մասին, տեղեկաց-ված կլինի այդ գործընթացների յուրահատկություններից,
կտիրապետի դրանց տեսական հիմնադրույթներին:
2. Կհասկանա տարբերությունը մակրո- և միկրոկոմպոնենտ
հասկացությունների միջև, կպատկերացնի առանձին անալիտիկական
եղանակների առավելություններն ու սահմա-նափակումները:
3. Կկարողանա ընտրել նյութերի բաժանման կամ մաքրման առավել
նպատակահարմար սխեմա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բաժանում, խտացում և քողարկում գործընթացների էությունը:
Թեմա 2՝ Բաժան-ման և խտացման քանակական բնութագրերը: Թեմա 3՝
Բաշխման գործակից: Թեմա 4՝ Կոր-զման աստիճան: Խտացման գործակից:
Թեմա 5՝ Սորբումային եղանակներ: Թեմա 6՝ Բյու-րեղացման եղանակներ:
Թեմա 7՝ Լուծահանման եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշ-խատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4միավոր:
Ընթացիկ քննության քննական տոմսերը պարու-նակում են 1 միավորանոց
4 հարց, գնահատման քայլը՝ 0,5 միավոր:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝
10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Եզրափակիչ քննության քննական տոմսերը պարունակում են 2
միավորանոց 5 հարց, գնահատման քայլը՝ 0,5 միավոր: Ուսանողի
մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը
2 միավորով:
0608/M21. Անալիզի ժամանակակից եղանակներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին սպառիչ տեղեկություն տալ՝
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անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակների (ինվերսիոն վոլտամպերաչափություն, կուլոնաչափություն հաստատուն հոսանքի և հաստատուն լարման
տակ), դրանցում կիրառվող ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների
մասին: Անալիզի օպտիկական եղանակների, դրանցում կիրառվող սարքերի և
սարքավորումների մասին: Անալիզի քրոմատոգրաֆիական եղանակների,
դրանցում կիրառվող սարքավորումների, բնական և արհեստատկան (սինթեթիկ)
սորբենտ-ների մասին:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակների տեսական հիմունքներին, հստակ պատկերացում կունենա դրանց կիրառման առանձնահատկությունների, առավելություն-ների ու սահմանափակումների մասին:
2. Կիմանա անալիզի օպտիկական եղանակների տեսական հիմունքները,
հստակ պատկերացում կունենա դրանց կիրառման առանձնահատկությունների
մասին:
3. Կիմանա անալիզի քրոմատոգրաֆիական եղանակների տեսական հիմունքները:
4, Կկարողանա ընտրել` ա) անհրաժեշտ սորբենտը և քրոմատոգրաֆիական
եղանակը նյութերի բարդ խառնուրդների անալիզն իրականացնելու համար; բ)
օպտիկական և քրոմատոգրա-ֆիական եղանակներից առավել արդյունավետն ու
նպատակահարմարը նյութերի խառնուրդների անալիզի համար
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Էլեկտրաքիմիական եղանակների դասակարգումը, դրանց հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները, առավելություններն ու սահմանափակումները:Թեմա 2՝ Էլեկտրա-կշռաչափական եղանակներ: Թեմա 3՝ Պոլյարոգրաֆիական անալիզ և ամպերաչափական տիտրում: Թեմա 4՝ Կուլոնաչափական եղանակներ: Թեմա 5՝ Պոտենցիաչափական եղանակներ: Թեմա 6՝
Օպտիկական եղանակների դասակարգումը, հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները, կիրառման ոլորտները: Թեմա 7՝ Էմիսիոն-սպեկտրալ
եղանակներ: Թեմա 8՝ Բոցի լուսաչափություն: Թեմա 9՝ Սպեկտրալուսաչափական եղանակներ: Թեմա 10՝ Ֆլյուորեսցենտ անալիզ: Թեմա 11՝ Ատոմաաբսորբցիոն անալիզ: Թեմա 12՝ Ինդուկտիվորեն կապված պլազմայի (ICP)
եղանակ: Թեմա 13՝ Քրոմատոգրաֆիական եղանակների դասակարգումը,
հարթային և աշ-տարակային քրոմատոգրաֆիա: Թեմա 14՝ Հեղուկային
քրոմատոգրաֆիայի տեսական հիմունք-ները: Թեմա 15՝ Գազային և գազհեղուկային քրոմատոգրաֆիա: Թեմա 16՝ Բարձրարդյունավետ հեղուկային
քրոմատոգրաֆիա: Թեմա 17՝ Հարթային քրոմատոգրաֆիայի տարատեսակները:
Թեմա 18՝ Հեղուկային քրոմատոգրաֆիայում կիրառվող սորբենտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխա-տանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը գնա-հատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Ընթացիկ քննության քննական տոմսերը պարունակում են 1 միավորանոց 4
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հարց, գնահատման քայլը՝ 0,5 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M17. Սիլիկատների և ցեոլիտների քիմիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սիլիկատների
ոլորտում կարևոր տեսական և գործնական մոտեցումներին, սիլիկատային
համակարգերի ֆազային վիճակների դիագրամներին, սիլիկատային նյութերի
ագրեգատային վիճակին: Հաշվի առնելով ժամանակակից գիտության
նվաճումները, ինչպես նաև ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումը
ցեոլիտների վերաբերյալ կառուցվածքային հիմունքների տեսության, սինթետիկ
ցեոլիտների ստացման և դրանց կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա տեսական գիտելիքների անհրաժեշտությունը հրակայուն
նյութերի և կատալիզատորների ստացման համար,
2. կիմանա սիլիկատների բյուրեղային, հեղուկ, ապակե վիճակների
առանձնահատկությունները, ցեոլիտների կառուցվածքը,
3. կկարողանա սիլիկատային համակարգերի վիճակի դիագրամների
հիման վրա ճիշտ ընտրել ելային նյութերի բաղադրությունը և կատարել
տեխնալոգիական պայմանների ճիշտ ընտրություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սիլիցիումի քիմիա, ստացման եղանակները, սիլիցիումի
միացությունները: Թեմա 2՝ Ֆազային հավասարակշռություն, միակոմպոնենտ
համակարգեր, երկբաղադրիչ համակարգ, եռբաղադրիչ համակարգ: Թեմա 3՝
Սիլիկատային նյութերի ագրեգատային վիճակ, բյուրեղային վիճակ, հեղուկ
վիճակ, ապակե վիճակ: Թեմա 4՝ Բնական սիլիկատներ (դիատոմիտներ, կավեր
և այլն): Թեմա 5՝ Սիլիկատային միացությունների կիրառումը: Թեմա 6՝
Ցեոլիտներ. դասակարգում, կառուցվածքային միավորներ, անցուղիներ: Թեմա 7՝
Ցեոլիտների քիմիական հատկություններ` դեհիդրատացում, հիդրոլիզ,
ցեոլիտների ջերմային վերափոխում: Թեմա 8՝ Սինթետիկ ցեոլիտներ. կլանիչ
հատկությունները: Թեմա 9՝ Ցեոլիտային կատալիզատորներ, կիրառումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M18. Արտադրական թափոնների մշակում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն էկենցաղային և արտադրական թափոնների
վերամշակման խնդիրների լուծմանն ուղղված եղանակների և մեթոդների
ժամանակակից տեխնոլոգիաներին ծանոթացնելը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանող
1. կհասկանա տարբեր արտադրական թափոնների քիմիական բաղա
դրության մասին,
2. կիմանա տեսական գիտելիքները և կկարողանա այդ թափոնները վերա
մշակել և ստանալ օգտակար միացություններ,
3. կկարողանա կատարել օգտակար և անհրաժեշտ վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Մթնոլորտ արտանետվող գազերի վնասազերծում: Թեմա 2` Ջրային
միջավայրը աղտոտող թափոնների մաքրում: Թեմա 3` Գունավոր մետալուրգիայի արտադրությունից առաջացող թափոնների վերամշակում: Թեմա 4` Երկրորդային հումքի վերամշակում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0608/M05. Էլեկտրոլիտների լուծույթների թերմոդինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել որոշակի պատկերացում լուծույթների ժամանակակից տեսությունների, ջրային ու ոչ ջրային լուծույթների թերմոդինամիկական և ծավալային հատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա էլետրոլիտների լուծյութների թերմոդինամիկական և ծավալային հատկությունները,
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2.
3.

կիմանա լուծյութների մասին արդի տեսությունները,
կկարողանա ինքնուրույն քննարկել ու վերլուծել էլետրոլիտների լուծույթներին վերաբերվող հարցեր և խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լուծիչներ, դասակարգւմը բնւտագրերը, հատկությունները: Թեմա 2՝
Լուծույթներ: Լուծույթների թթվա-հիմնային տեսությունները: Լուծույթները
կենսաբանական համակարգերում: Թեմա 3՝ Էլետրոլիտների ոչ ջրային լուծույթների թերմոդինամիկական: Թեմա 4՝ Էլետրոլիտների ջրային լուծույթների
թերմոդինամիկական: Թեմա 5՝ Լուծույթների ծավալային հատկությունները,
թերմոդինամիկական պարամետրերը, դրանց հաշվարկման և որոշման եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M04. Անօրգանական նյութերի սինթեզի եղանակներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կառուցվածքային
մակրոկինետիկայի գաղափարախոսության մասին հիմնական պատկերացումներ, ինչպես նաև ընդգծել պինդ-ֆազային աարագընթաց քիմիական պրոցեսներում նրանց կարևոր դերը::
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա անօրգանական նյութերի սինթեզի հիմնական սկզբունքները, այդ թվում, ԲԻՍ պրոցեսների էությունն ու առանձնահատկությունները, նրանց կիրառման հիմնական ուղղությունները,
2. կիմանա անօրգանական նյութերի սինթեզի ստացումը տարբեր եղանակներով, ինչպես նաև ԲԻՍ ռեժիմում ընթացող քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմների բազմազանությունն ու նրանց դասակարգումը,
3. կկարողանա օգտվել տարբեր համակարգերի ֆազային դիագրամներից
ու դրանց հիման վրա ընտրել տարբեր ն յութերի սինթեզի օպտիմալ
եղանակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Բազմաբաղադրիչ համակարգերի վիճակի դիագրամներ: Թեմա 2՝
Անօրգանական նյութերի ստացումը հալույթներում և լուծույթներում: Թեմա 3՝
Էլեկտրոքիմիական սինթեզի էությունը: Թեմա 4՝ Բարձրջերմաստիճանային
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ինքնատարածվող սինթեզ
(ԲԻՍ) պրոցեսների ընդհանուր բնութագիրը,
քիմիական դասերը: Թեմա 5 ՝ ԲԻՍ արգասիքների դասակարգումը, Այրման մեխանիզմները ԲԻՍ համակագրերում: Թեմա 6 ՝ Այրման ալիքի կառուցվածքը,
առանձնահատկությունները: Այրման ալիքի տարածման ստացիոնար և ոչ-ստացիոնար ռեժիմներ: Ինքնատատանողական այրման ռեժիմներ; սպինային այրում:
Թեմա 7՝ ԲԻՍ պրոցեսների կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M18. Արտադրական թափոնների մշակում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է կենցաղային և արտադրական թափոնների վերամշակման խնդիրների լուծմանն ուղղված եղանակների և մեթոդների ժամանակակից տեխնոլոգիաներին ծանոթացնելը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանող
1. կհասկանա տարբեր արտադրական թափոնների քիմիական բաղադրության մասին,
2. կիմանա տեսական գիտելիքները և կկարողանա այդ թափոնները վերամշակել և ստանալ օգտակար միացություններ,
3. կկարողանա կատարել օգտակար և անհրաժեշտ վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Մթնոլորտ արտանետվող գազերի վնասազերծում: Թեմա 2`
Ջրային միջավայրը աղտոտող թափոնների մաքրում: Թեմա 3` Գունավոր
մետալուրգիայի արտադրությունից առաջացող թափոնների վերամշակում:
Թեմա 4` Երկրորդային հումքի վերամշակում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0608/M26. Կառուցվածքային մակրոկինետիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կառուցվածքային
մակրոկինետիկայի գաղափարախոսության մասին հիմնական պատկերացումներ, ինչպես նաև ընդգծել պինդ-ֆազային աարագընթաց քիմիական պրոցեսներում նրանց կարևոր դերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա արագ ռեակցիաների ընթանալու ռեժիմների ազդեցությունը
արգասիքների մորֆոլոգիայի, համասեռության, քիմիական բաղադրության ու միկրոկառուցվածքի վրա,
2. կիմանա կառուցվածքային մակրոկինետիկայի փորձարարական
մեթոդները, առաջնային և երկրորդային կառուցվածքագոյացման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև այրման արգասիքների կառուցվածքի ձևավորման հավասարակշռական և անհավասարակշռական մեխանիզմները,
3. կկարողանա կիրառել կառուցվածքային մակրոկինետիկայի գաղափարախոսությունն ու մեթոդոլոգիան տարբեր պրոցեսներում արգասիքների ֆազային ու կառոքւցվածքային բնութագրերի կարգավորման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառուցվածքային մակրոկինետիկայի գաղափարախոսությունն ու
մեթոդոլոգիան: Թեմա 2`Այրման արգասիքների կառուցվածքի ձևավորումը բուն
քիմիական փոխարկման ընթացքում: Թեմա 3`Առաջնային և երկրորդային կառուցվածքագոյացում, առանձնահատկությունները: Թեմա 4`Այրման արգասիքների կառուցվածքի ձևավորման հավասարակշռական և անհավասարակշռական մեխանիզմները: Թեմա 5`Այրման և կառուցվածքագոյացման պրոցեսների
բնութագրական ժամանակները և արգասիքների կառուցվածքի առանձնահատկությունները: Թեմա 6`Կառուցվածքային ստատիկա և դինամիկա: Թեմա
7`Այրման ռեժիմների ազդեցությունը արգասիքների մորֆոլոգիայի, համասեռության, քիմիական բաղադրության ու միկրոկառուցվածքի վրա: Թեմա 8`
Կառուցվածքային մակրոկինետիկայի փորձարարական մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/MI3. Հալույթների ֆիզիկաքիմիական անալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել միակոմպոնենտ,
երկկոմպոնենտ և բազմակոմպոնենտ հալույթային դիագրամների կառուցման
ձևը, նրանց մասին պատկերացումները, ինչպես նաև կարողանա կարդալ և
հասկանալ դիագրամները:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա ֆազային դիագրամի էությունը,
2. կիմանա կարդալ ֆազային դիագրամները և տալ համապատասխան
եզրակացություններ,
3. կկարողանա կառուցել ֆազային դիագրամներ ըստ Գիբսի ֆազերի
կանոնի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միակոմպոնենտ ֆազային հավասարակշռական հալույթներ:
Միակոմպոնենտ նյութերի P-T դիագրամներ, եռյակ կետ, ֆազային մարզեր
Թեմա 2` Երկկոմպոնենտ ֆազային հավասարակշռական հալույթներ: Երկկոմպոնենտ համակարգեր` էվտեկտիկ բյուրեղացումով (GeCI3-BaCI2), պոլիմորֆ
անցումով (CsCI-CuCl): Թեմա 3` եռկոմպոնենտ ֆազային հավասարակշռական
հալույթներ: Եռկոմպոնենտ համակարգեր`էվտեկտիկ բյուրեղացումով (NaCIBaCI2 - CsCI ), կոնգգուրիենտ հալման կետով քիմիական միացությունների
առաջացումով (BaF2 – MgF2 – NaF), անսահմանափակ պինդ լուծույթների
առաջացումով, պոլիմորֆ անցումով (K2F2-K2CI2 – K2CrO4):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Օրգանական քիմիա ¦
0603/ M01. Օրգանական ռեակցիայի մեխանիզմներ  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ օրգանական
ռեակցիաների մեխանիզմների վերաբերյալ` օրգանական քիմիայի հիմունքների
յուրացման համար և ստացված գիտելիքների կիրառման նպատակով հետագա
գիտական աշխատանքների ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա օրգանական ռեակյցիաների մեխանիզմները և նրանց տեսակները,
2. կհասկանա հիմնական օրգանական ռեակցիաների ընթացքները,
3. կկարողանա օգտագործել ստացած գիտելիքները փորձարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Օրգանական միացությունների կառուցվածքը և նրանց ռեակցիոնունակությունը: Թեմա 2` Օրգանական ռեակցիաների մեխանիզմների
հետազոտման եղանակները: Թեմա 3 Հիմքերի և թթուների ակտիվության չափը:
Թեմա 4` Նուկլեոֆիլ տեղակալումը հագեցած ածխածնի ատոմի մոտ: Թեմա 5`
Կարբոնիումային իոններ, ազոտի և թթվածնի էլեկտրոդիֆիցիտ ատոմներ և
նրանց ռեակցիաները: Թեմա 6 Էլեկտրոֆիլ և նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաները արոմատիկ համակարգերում: Թեմա 7 Ածխածին-ածխածին և ածխածին-թթվածին կրկնակի կապերին միացման ռեակցիաները: Թեմա 8` Պոկման ռեակցիաներ: Թեմա 9`Կարբանիոններ և նրանց ռեակցիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/M02. Ստերեոքիմիա և կոնֆորմացիոն անալիզ  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ստերեոքիմիական
մտածելակերպ կապված տարածական տարբեր իզոմերների կառուցվածքի,
անվանակարգման և այլ հատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տարբեր տարածական իզոմերների հետ կապված ստերեոքիմիական օրենքներն ու օրինաչափությունները,
2. կհասկանա կոնֆորմացիոն անալիզի իմաստը և նրա կիրառման ոլորտը,
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3.

կկարողանա կազմել տարբեր տիպի պրոյեկցիոեն ֆորմուլներ և ելնելով
նրանցից օգտվելու կարգից և կիրագործի նրանց անցումը մեկը մյուսին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պրոյեկցիոն ֆորմուլներ և նրանցից օգտվելու կարգը: Թեմա 2`
Ստերեոքիմիական անվանակարգում: Կոնֆիգուրացիաների որոշման ԿանիԻնգոլդի-Պրելոգի կանոնը: Թեմա 3` Կոնֆորմացիա և կոնֆորմացիոն անալիզ:
Պարզ և բարդ մոլեկուլների կոնֆորմացիաները: Թեմա 4` Ցիկլերի ստերեոքիմիան: Ցիկլոհեքսանային միացությունների կոնֆորմացիաներ: Վեցից փոքր
ցիկլերի ստերեոքիմիան: Թեմա 5` Երկրաչափական իզոմերների և ցիկլիկ
միացությունների կոնֆիգուրացիաների որոշումը: Թեմա 6 Ռացեմիկ մոդիֆիկացիաներ և նրանց հատկությունները: Թեմա 7 Ասիմետրիկ սինթեզ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M03. Տեսական օրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիք օրգանական
ռեակցիաների ընթացքի միջանկյալ ակտիվ կոմպլեքսի մասին, ծանոթացնել
ժամանակակից թթվա-հիմնային (նուկլեո-էլեկտրոֆիլ) տեսություններին, որոնք
ընդգրկում են այդ սահմանումների ընդհանրացման տարբեր աստիճաններ:
Հիմնավորել արոմատիկ համակարգերում ընթացող ինչպես էլեկտրոֆիլ, այնպես էլ նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անցողիկ վիճակից հետևող ռեակցիոնունակությունը` O-H,CH,N-H,S-H ցիկլիկ և ոչ ցիկլիկ թթուների (և հիմքերի) ուժը,
պայմանավորված դիսոցումից առաջացող անիոնի (կատիոնի)
կայունությունից, արոմատիկ օղակում եղած ակցեպտոր և դոնոր
խմբերից կախված նուկլեոֆիլ կամ էլեկտրոֆիլ տեղակալման
ռեակցիաների ընթանալու ուղղությունը և դյուրինությունը,
2. կհասկանա, որ թթվա-հիմնային և նուկլեո-էլեկտրոֆիլ հավասարակշռությունները կախված են մի շարք գործոններից: Այն են` ջրածնի
(կամ OH-ի)հետ կապված ատոմի էլեկտրաբացասակաությունից, այդ
ատոմի չափսերից (ծավալից), լուծիչի բնույթից և այլն,
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3.

կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել իր հետագա ուսումնագիտական աշխատանքներում և հարկ եղած դեպքում փոխանցել այն
իրեն շրջապատողներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ակտիվ (միջանկյալ ակտիվ կոմպլեքսի) վիճակը օրգանական
ռեակցիաներում: Թեմա 2` Թթվահիմնային հավասարակշռությունը և նրա վրա
ազդող գործոնները: Թեմա 3` Արոմատիկ բնույթի հետերոցիկլիկ միացություններում նուկլեոֆիլ և էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M04. Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ անալիզ -1 6 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ խմբերի որոշման եղանակներին, ապահովելով
անհրաժեշտ գիտելիքներ հարակից առարկաների լավ յուրացմանը և նպաստել
նրանց ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների
վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա օրգանական տարբեր դասերի միացությունների ֆունկցիոնալ
խմբերի նույնականացման հնարավոր եղանակները, ինչպես մաքուր
նյութերի, այնպես էլ խառնուրդների առկայության դեպքում,
2. կհասկանա ֆունկցիոնալ անալիզի իրականացման տարբեր ճանապարհների ընտրության պատճառաբանված հիմքերը,
3. կկարողանա իրականացնել դասընթացում քննարկված ֆունկցիոնալ
խմբեր պարունակող օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ որակական անալիզ:
Ածխաջրածնային խմբերի` ալկեններ, ալկիններ, C-մեթիլ, իզոպրոպիլիդենային,
զուգորդված և կումուլացված կրկնակի կապերի որոշումը: Թեմա 2` Սպիրտային
և ֆենոլային հիդրօքսիլ խմբերի որոշման ընդհանուր որակական ռեակցիաները:
Թեմա 3`Սպիրտների և ֆենոլների ուսումնասիրման բնութագրական
մեթոդները:Բազմատոմ սպիրտների որոշման եղանակները: Օրգանական նյու-
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թերի անալիզի ընթացքը: Թեմա 4` Ալդեհիդների ու կետոնների որոշման
եղանակները ածանցյալների ստացման ճանապարհով: Թեմա 5` Կարբոնիլային
միացությունների որոշման բնութագրական եղանակները: Շիֆի, ԱնժելիՌիմինի, Ռաուդնիցի, Լեգալի, Ֆելինգի և Տոլլենսի ռեագենտների պատրաստումը և կիրառումը:Թեմա 6 Կարբոնաթթուների որոշումը ուղղակի եղանակներով և ածանցյալների ստացման ճանապարհով: Թեմա 7 Կարբոնաթթուների ածանցյալների որոշում` էսթերներ, ամիդներ, նիտրիլներ, անհիդրիդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M05. Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ անալիզ-2 3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆունկցիոնալացված
օրգանական միացությունների նոր ֆունկցիոնալ խմբերի որակական որաշման
եղանակներին և նպաստել նրանց անալիտիկ մտածելակերպի զարգացմանը`
բազմաֆունկցիոնալ միացությունների նույնականացման գործընթացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ծծումբ և ազոտ պարունակող միացությունների նույնականացման եղանակները,
2. կհասկանավերոհիշյալ ֆունկցիոնալ խմբեր պարունակող միացությունների անալիզի առանձնահատկությունները և դրանց հիմքում ընկած քիմիական պրոցեսների իմաստը,
3. կկարողանա իրականացնել դասընթացում քննարկված ֆունկցիոնալ
խմբեր պարունակող օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պերօքսիդային միացությունների հետազոտման եղանակները`
ալիկիլպերօքսիդներ, պերթթուներ: Թեմա 2` Օքսիթթուներ, լակտոնների, կետոև ալդեհիդոթթուների, եթերների, ացետալների և օրթոէսթերների որոշման
եղանակները: Թեմա 3` Ածխաթթվի ածանցյալների ուսումնասիրումը` ցիանատներ, միզանյութ, ֆոսգեն: Թեմա 4` Ծծումբ պարունակող օրգանական
միացությունների ուսումնասիրումը` մերկապտաններ, թիոեթերներ, թիոմիզանյութեր, ռոդանիդներ: Թեմա 5` Ազոտ պարունակող միացությունների որոշում`
ալիֆատիկ և արոմատիկ նիտրոմիացություններ, նիտրոամիններ և նիտրոիմիններ: Թեմա 6 `Ամինո խումբ պարունակող օրգանական միացությունների անա-
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լիզ: Ալիֆատիկ և արոմատիկ ամինների որոշման որակական և քանակական
եղանակները: N-Ալկիլ խմբերի որոշում: Թեմա 7 Ամինոթթուների և դիազոմիացությունների որոշման եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M06. Նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդներ-1  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների տարբեր դասերի ներկայացուցիչների տարածվածությանը բուսական աշխարհում և նրանց կենսաբանական ակտիվության մասին: Նրանց գոյության խթանիչ դերը նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդների արագ զարգացման
բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա օրգանական միացությունների բազմազանությունը և կենսաակտիվությունը բնական միացություններում,
2. կհասկանա նպատակային սինթեզի կարևորությունը բնական
նմանակների կամ նոր կառուցվածքների ստացման գործում,
3. կկարողանա իրագործել որևէ նպատակային սինթեզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առարկայի դերն ու նշանակությունը որակյալ քիմիոս կադրերի
պատրաստման ասպարեզում: Թեմա 2` Նուրբ օրգանական սինթեզի բնագավառում կիրառվող առավել կարևոր դասերի միացությունների սինթեզի իրագործման եղանակները: Թեմա 3` Պիլոկարպինի սինթեզը որպես նուրբ օրգանական սինթեզի դասական օրինակ: Թեմա 4` Նպատակային սինթեզներ
միահիմն կարբոնաթթուների բազայի վրա: Թեմա 5` Կենսաբանորեն ակտիվ
որոշ դիկարբոնաթթուների և նրանց ածանցյալների սինթեզի եղանակներ: Թեմա
6 Նուրբ օրգանական սինթեզում հաճախ կիրառվող կոնդենսման ռեակցիաներ և
նրանց արգասիքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M07. Նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդներ -2 6 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել գիտելիքները նուրբ օրգանական սինթեզի բնագավառում: Զարգացնել կարողություններ նպատակային սինթեզներ
իրագործելու բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տարբեր դասի միացությունների սինթեզի հայտնի եղանակները,
2. կհասկանա նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդների կարևորությունը
նոր կենսաակտիվ միացությունների սինթեզի բնագավառում,
3. կկարողանա առաջարկել որևէ կենսաակտիվ միացության սինթեզի
մեթոդի բարելավում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Միխայելի ռեակցիան նուրբ օրգանական սինթեզներում: Թեմա 2`
Տարբեր կառուցվածքի օքսիթթուների կիրառությունը նպատակային սինթեզներում: Թեմա 3`Տարբեր կառուցվածքի կետոթթուևների և նրանց էսթերների
ստացման եղանակների կիրառումը նուրբ օրգանական սինթեզներում: Թեմա
4`Կենսաակտիվ միացությունների սինթեզ -կետոթթուների բազայի վրա: Թեմա
5` Հալոգենացման ռեակցիաների կիրառումը նուրբ օրգանական սինթեզներում :
Թեմա 6 Նպատակային սինթեզ որևէ բրոմացետիլ բուտանոլիդի բազայի վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M08. Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա  6 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ բուսական և
կենդանական աշխարհում տարածված π-հավելված, դիֆիցիտային և ամֆոտեր
արոմատիկ հետերոցիկլերի վերաբերյալ: Բացահայտել դրանց կիրառումը
ժողովրդական տնտեսության մեջ, դեղանյութերի և ներկանյութերի սինթեզում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1.

2.

3.

կիմանա մի շարք կարևոր արոմատիկ հետերոցիկլերի, դրանց մասնակի կամ լրիվ վերականգնված ածանցյալների տարածվածության մասին
բնության մեջ: Դրանց ստացումը, հատկությունները և կիրառությունը,
կհասկանա այդ համակարգերի կառուցվածքից բխող քիմիական հատկությունները, ինչպես նաև կենդանի օրգանիզմներում ընթացող կենսաքիմիական պրոցեսների վրա եղած ազդեցությունը,
կկարողանա բնութագրել հետերոատոմի կառուցվածքը, դրանից բխող
թթվահիմնային հատկությունները և հավասարակշռությունը:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ π- Հավելված և π-դիֆիցիտային արոմատիկ հետերոցիկլերի
կարևոր ներկայացուցիչները, կառուցվածքը և հատկությունները: Թեմա 2`
Ամֆոտեր արոմատիկ հետերոցիկլերի կառուցվածքը: Թեմա 3` Պիրազոլ, իմիդազոլ, թիազոլ, օքսազոլ: Թեմա 4` Օքսի- և ամինո-պիրիմիդին, պուրին: Թեմա 5`
Առավել կարևոր կենսաակտիվ ամֆոտեր հետերոցիկլերի ստացումը և հատկությունները: Թեմա 6 ` Ուրացիլ, թիմին, ցիտոզին հիպոքսանտին, քսանտին:
Թեմա 7` Ադենին, գուանին, կոֆեին,թիոբրոմին և թիոֆիլին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/M09. Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում  6 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսի մոտ ձևավորել օրգանական քիմիայում հոմոգեն կատալիզի դերն ու նշանակությունը, ինչպես նաև այն որպես
ֆունդամենտալ հիմք զանազան օրգանական սինթեզների և նրանց իրագործման
մեխանիզմների բացահայտման ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա օրգանական միացությունների սինթեզում հոմոգեն կատալիզի առանձնահատկությունները և նշանակությունը,
2. կհասկանա փոխազդեցության հիմնական տիպերը (էլեկտրոֆիլ և
նուկլեոֆիլ փոեխազդեցություններ դոնոր-ակցեպտորային և ռադիկալային փոխազդեցություններ),
3. կկարողանա օգտագործել հոմոգեն կատալիզը օրգանական տարբեր
դասերի միացությունների ստացման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Կատալիզի հիմնական առանձնահատկությունները և նրա դերը
քիմիական, նավթամշակման արտադրության զարգացման մեջ: Թեմա 2` Կատալիզի ուսումնասիրությունը: Նոր ռեակցիոն ուղղություն կատալիզատորի
ներկայությամբ: Կատալիտիկ պրոցեսների դասակարգումը: Թեմա 3` Հոմոգեն
կատալիզի նշանակությունը: Էլեկտրոֆիլ, նուկլեոֆիլ փոխազդեցություններ:
Թեմա 4` Հիդրոլիզի ռեակցիաներ: Հալոգեն ածանցյալների հիդրոլիզ (մոնո-, դի-,
տրի-, հագեցած և չհագեցած): Ենոլոեթերների, ացետալների, կետալների և
անալոգ միացությունների հիդրոլիզ: Էսթերների և ամիդների հիդրոլիզ:
Էպօքսիդների հիդրոլիզ և ալկոհոլիզ: Թեմա 5` Կոնդենսման ռեակցիաներ (Միխայելի, ալդոլ-կրոտոնային կոնդենսացիա, Կնեվենագելի, Դիկմանի, Տորպի,
էսթերային կոնդենսացիաներ, Պրինսի, Պերկինի, և Կանիցարոյի ռեակցիաներ:
Օքսիմեթիլացում): Թեմա 6 ` Հիդրման ռեակցիաներ (չհագեցած կապերի և կարբոնիլ խմբի): Թեմա 7 ` Պոլյար միացում և իոնական պոկում: Թեմա 8` Կարբոնիլացում ( Էթիլենային, ացետիլենային ածխաջրածինների և սպիրտների):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M10. Միջֆազային կատալիզ  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջֆազային կատալիզի
եղանակին, նրանում կիրառվող կատալիզատորների տեսակներին, տարբեր համակարգերում տարվող ՄՖԿ ռեակցիաներին: Բացի ընդհանուր սկզբունքներից
ուսանողը ծանոթանում է նաև ՄՖԿ պայմաններում տարվող տարբեր դասերի
պատկանող առանձին օրգանական միացությունների սինթեզների անցկացմանը
և նրանց առավելություններին ավանդական եղանակների հետ համեմատած:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա միջֆազային կատալիզի սկզբունքները և կիրառման ոլորտները,
2. կհասկանա, թե որ դեպքում է կարելի նյութի ստացման ավանդական
եղանակը փոխարինել ՄՖԿ եղանակով,
3. կկարողանա ճիշտ ընտրել կատալիզատորը յուրաքանչյուր դեպքում`
ՄՖԿ պայմաններում ռեակցիան անցկացնելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ՄՖԿ եղանակի էությունը և նրա ստեղծման համառոտ պատմությունը: Թեմա 2` Միջֆազային կատալիզատորներ: Թեմա 3 Երկֆազ կատա-
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լիտիկ համակարգերի տեսակները: Թեմա 4 Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ անօրգանական անիոնների մասնակցությամբ: Թեմա 5` Նուկլեոֆիլ
տեղակալման ռեակցիաների օրգանական անիոնների մասնակցությամբ` C-O,
C-S, C-N, C-C կապերի առաջացմամբ: Թեմա 6 Միացման ռեակցիաներ C-C
պարզ և բազմակի կապերին: Թեմա 7 Միացման ռեակցիաներ C= հետերոատոմ(C=O, C=N) կապերին: Թեմա 8` Օքսիդացման ռեակցիաներ: Թեմա 9`
Վերականգնման ռեակցիաներ: Թեմա 10` Դիհալոկարբենների միացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/ M11. Կենսատեխնոլոգիա  3 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոս ուսանողներին ուսուցանել կենսատեխնոլոգիայի կենսանման (քիմիական) ուղղության ժամանակակից ձեռքբերումները և հետազոտման մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա «Կենսատեխնոլոգիա» առարկայի կենսանման ուղղության
հիմնական դրույթները և հետազոտման մեթոդները,
2. կհասկանա բնության մեջ տեղի ունեցող որոշ ստերեոսելեկտիվ սինթեզների մեխանիզմների և նրանց մոդելավորման հիմնահարցերը,
3. կկարողանա լաբորատոր պայմաններում իրականացնել ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քիրալային մոլեկուլներ` ամինաթթուների ստերեոքիմիան: Թեմա
2 `Ամինաթթուների բնական սինթեզի մեխանիզմները և մոդելավորում: Թեմա
3`Անհայտ կառուցվածքի քիրալային մոլեկուլների քիմիական կառուցվածքի,
բացարձակ կոնֆիգուրացիայի որոշման մեթոդները: Օպտիկական մաքրության
որոշման մեթոդները: Թեմա 4` Ասիմետրիկ սինթեզ, տեսակները: Կատալիտիկ
ասիմետրիկ սինթեզ: Թեմա 5`Կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզներ: Թեմա 6`
ԴՆԹ և ՌՆԹ, կառուցվածքային էլեմենտները, քիմիական կառուցվածքը: Թեմա
7` Սպիտակուցի սինթեզը, սպլայսինգի մեխանիզմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M12. Էլեմենտ օրգանական միացությունների քիմիա  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պարբերական
համակարգի տարբեր խմբերի էլեմենտների էլեմենտօրգանական միացությունների ստացմանը, առանձնահատկություններին և կիրառման ոլորտին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա էլեմենտօրգանական միացությունների դասակարգումը,
2. կհասկանա էլեմենտօրգանական միացությունների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճիշտ ընտրել տվյալ ռեակցիայի տարման համար անհրաժեշտ էլեմենտօրգանական միացությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պարբերական համակարգի I խմբի էլեմենտների մետաղօրգանական միացություններ: Թեմա 2` Մագնեզիում- և սնդիկօրգանական միացություններ: Թեմա 3` Բոր-, ալյումինիումօրգանական միացություններ: Թեմա 4` Սիլիցիում-, գերմանիում- և կապարօրգանական միացություններ: Թեմա 5` Ազոտ-,
ֆոսֆոր- և ֆտորօրգանական միացություններ: Թեմա 6 ` Բերված բոլոր էլեմենտների օրգանական միացությունների ստացումը և բնութագրական հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Ֆիզիկական քիմիա ¦
0604/M01. Ֆիզիկական քիմիայի ընտրովի գլուխներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել Ֆիզիկական քիմիայի հիմնադրույթների վերաբերյալ գիտելիքներ և կենսաբանական գիտություններում այդ գիտելիքների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Ֆիզիկական քիմիայի որոշ բաժինների հիմնադրույթները,
2. կհասկանա Էներգիայի, Էնթհալպիայի և Էնտրոպիայի մոլեկուլային
մեկնաբանումները:
3. կկարողանա կիրառել իր գիտելիքները փորձարարական գործում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆիզիկական քիմիայի սկզբունքները և կիրառությունը կենսաբանական գիտություններում: Թեմա 2՝ Էներգիայի պահպանումը և փոխակերպումը: Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը: Էներգիայի և Էնթհալպիայի
մոլեկուլային մեկնաբանումը: Թեմա 3՝ Երկրորդ օրենքի պատմական զարգացումը: Էնտրոպիայի մոլեկուլային մեկնաբանումը: Թեմա 4 ՝ Ոչ կովալենտ փոխազդեցություններ: Թեմա 5՝ Հիդրոֆոբ փոխազդեցությունները. Սպիտակուցներ,
նուկլեինաթթուներ: Մեմբրաններ և տրանսպորտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M02. Տեսական և կոմպյուտերային քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել քվանտաքիմիական
ծրագրերում օգտագործվող հիմնական մեթոդների և կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քվանտաքիմիական ծրագրերում օգտագործվող հիմնական մեթոդները և կիրառման հնարավորությունները,
2. կհասկանա հաշվարկային մեթոդների էությունը,
3. կկարողանա կատարել քվանտաքիմիական հաշվարկներ և գնահատել
մոլեկուլը բնութագրող երկրաչափական և սպեկտրալ պարամետրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Շրյոդինգերի հավասարումը կենտրոնահամաչափ դաշտում:
Թեմա 2՝ Հարտրի-Ֆոկի մեթոդը: Թեմա 3՝ Ինքնահամաձայնեցված դաշտի մեթոդը: Թեմա 4՝
Կիսաէմպիրիկ և ոչ էմպիրիկ (ab initio) հաշվարկային
մեթոդները: Թեմա 5 ` Z-մատրիցա: Բազիսային հավաքածու: Թեմա 6՝Խտության
ֆունկցիոնալի
տեսության
մեթոդը:
Թեմա
7՝
Gaussian
սերիայի
քվանտաքիմիական ծրագրեր: Թեմա 8՝ Մոլեկուլի երկրաչափության օպտիմիզացում, պոտենցիալ մակերևույթի հաշվարկ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են բանավոր,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0604/M03. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա և կառուցվածքային քիմիա

(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մոլեկուլային
սպեկտրոսկոպիայի տարբեր ձևերի վերաբերյալ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի տարբեր ձևերի նշանակությունը սկզբունքները և դրանց կիրառման ոլորտները,
2. կհասկանա մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի տարբեր ձևերի աշխատանքային սկզբունքները,
3. կկարողանա կիրառել իր գիտելիքները փորձարարական տեխնիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենցիայի սպեկտրոսկոպիա:
Ֆլուորեսցենցային նշանակիրները կենսաբանական համակարգերում: Թեմա 2 ՝
Տատանողական և պտտական սպեկտրներ. ֆուրյե-ձևափոխման ինֆրակարմիր
և Ռաման սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 3 ՝ Մագնետիզմ. էլեկտրոնային սպինային և
միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 4 ՝ Ինտերմեդիանտների ռեակցիոնունակությունը. նրանց էքսպերիմենտալ գրանցումը և բնութագրումը: Թեմա 5 ՝ Ջրածնական կապ. նրա դերը քիմիական և կենսաբանական
համակարգերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0604/M04. Մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդի կիրառումը քիմիայում

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել քվանտային
տեսության հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քվանտային տեսության հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա քիմիական կապի տեսույթունը,
3. կկարողանա կիրառել կիսաէմպիրիկ հաշվարկային մեթոդները և:
էլեկտրոնային մոտավորության հաշվման մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քվանտային տեսության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2 ՝ Քիմիական կապի տեսույթուն: Շրեդինգերի հավասարումը մոլեկուլների համար:
Ալիքային ֆունկցիա, Ադիաբատիկ մոտավորություն: Թեմա 3 ՝ Հարտրի-Ֆոկի
ԻՀԴ մեթոդ, նրա սահմանափակ և ոչ սահմանափակ մեթոդները: ՄՕ–ն որպես
ատոմական օրբիտալների գծային կոմբինացիա (ՄՕ ԱՕԳԿ): Ռուտանի հավասարումը: Թեմա 4 ՝ Կիսաէմպիրիկ հաշվարկային մեթոդները: ԴՇԼԱ/1, ԴՇԼԱ/2,
ԴՇՄԱ և ԴՇՄԱՄ (IMDO MIMDO) մեթոդները: Թեմա 5 ՝  էլեկտրոնային մոտավորության հաշվման մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M05. Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկական քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պոլիմերների
լուծույթների թերմոդինամիկական հատկությունները վերաբերյալ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ընդհանուր հասկացություններ պոլիմերների մասին, դրանց
կիրառման ոլորտները,
2. կհասկանա պոլիմերների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել իր գիտելիքները պոլիմերների ֆիզիկաքիմիական
հատկությունների ուսումնասիրություններում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1 ՝ Ընդհանուր հասկացություններ պոլիմերների մասին: Թեմա 2 ՝
Պոլիմերների լուծույթների թերմոդինամիկան: Օսմոտիկ ճնշում, ուռչեցման
ճնշում: Թեմա 3 ՝ Պոլիմերների լուծույթների ռեոլոգիական հատկությունները:
Հարաբերական, բերված մածուցիկություն: Հագինսի հավասարումը: Թեմա 4 ՝
Պոլիմերների մոլեկուլային մասսայի, մակրոմոլեկուլի չափերի, ձևի որոշումը
լուծույթներում: Թեմա 5 ՝ Լույսի ցրումը պոլիմերի նոսր լուծույթներում: Թեմա 6 ՝
Պոլիէլեկտրոլիտներ. նրանց լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M08. Շրջակա միջավայրի ֆիզիկական քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել շրջակա միջավայրի
վերաբերյալ ֆիզիկաքիմիական մոտեցումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Երկրագնդի քարոլորտի, ջրոլորտի, մթնոլորտի և կենսոլորտի
կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա նշված ոլորտներում տեղի ունեցող պրոցեսների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել իր գիտելիքները շրջապատի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝Տիեզերքի և Երկրագնդի առաջացման տեսությունները: Թեմա 2 ՝
Երկրագնդի կառուցվածքը, բաղադրությունը և ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները: Թեմա 3 ՝ Նյութերի կենսաքիմիական շրջապտույտըª որպես
կենսոլորտի հոմեոսթազի հիմք: Տիեզերքի “ջերմային մահվան” տեսություն:
Ֆոտոսինթեզ: Ջրածնային իոնների կոնցենտրացիայի դերը կենսաբանական
պրոցեսներում: Բուֆերային համակարգերի կենսաբանական նշանակությունը:
Դիֆուզիոն և մեմբրանային պոտենցիալների կենսաբանական նշանակությունը:
Ադսորբցիան և կենսաբանական պրոցեսները:Թեմա 4 ՝ Քարոլորտի կազմն ու
բաղադրությունը: Օքսիդավերականգնիչ ռեակցիաներ: Մետաղների կոռոզիան:
Թեմա 5 ՝ Ջրոլորտ. բնական ջրային միջավայրում ընթացող պրոցեսներ, որոնք
ունեն էկոլոգիական կարևոր նշանակություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M06. Մակերևութային և միջֆազային երևույթների ուսումնասիրման
մեթոդները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պինդ մակերևույթների վրա տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պինդ մակերևույթների նանոչափերի մակարդակով ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները,
2. կհասկանա ֆազերի բաժանման մակերևույթին ընթացող պրոցեսների
ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա բաղադրել հեղուկ-գազ և հեղուկ-հեղուկ բաժանման մակերևույթին սպիտակուցների ադսորբման օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մակերևույթների սահմանային շերտի ֆիզիկաքիմիական
առանձնահատկությունները և ուսումնասիրման ժամանակակից սպեցիֆիկ
մեթոդներ: Թեմա 2 ՝ Արհեստական կենսապոլիմերներ, կենսահամատեղելիություն: Թեմա 3 ՝ Սպիտակուցների ադսորբցիան հեղուկ-գազ (հ/գ) և հեղուկհեղուկ (հ/հ) մակերևույթների վրա: Լապլասի հավասարումը: Թեմա 4 ՝ Միջֆազային և շրջված միջֆազային կատալիզ, սկզբունքները, կիրառությունը օրգանական սինթեզում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M12. Լուծույթների թերմոդինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լուծույթներում
տեղի ունեցող երևույթների ֆիզիկաքիմիական մեկնաբանությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա լուծույթների դասակարգումը` պայմանավորված դրանց
թերմոդինամիկական հիմնական հատկություններով,
2. կհասկանա լուծման ժամանակ հատկությունների հետ կատարվող փոփոխությունները,
3. կկարողանա կիրառել կալորիաչափական, խտաչափական և մակերևութային լարվածության մեթոդները լուծույթների ուսումնասիրություններում և տալ ստացված տվյալների քանակական մեկնաբանությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները և օրենքները:
Թեմա 2՝ Լուծույթներ, նրանց դասակարգումը: Թեմա 3՝ Լուծման և սոլվատացման էնթհալպիա: Թեմա 4՝ Թերմոդինամիկական հիմնական հատկությունների արտահայտումը պարցիալ մոլային մեծություններով: Լուծույթների
պարցիալ և թվացող մոլային մեծություններ (ծավալ, էնթհալպիա, էնտրոպիա):
Թվային և պարցիալ մոլային ընդլայնում և սեղմելիություն: Թեմա 5 ՝ Հավելյալ
մոլային մեծություններ: Թեմա 6 ՝ Կալորիաչափական, խտաչափական և մակերևութային լարվածության մեթոդները և նրանց քանակական մեկնաբանությունները լուծույթների թերմոդինամիկայում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M11. Մոլեկուլային վիճակագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մոլեկուլային մակարդակներում մակրոսկոպիկ համակարգերի հատկությունների մեկնաբանություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Բոլցմանի բաշխման օրենքը և բաշխման ֆունկցիայի կիրառությունները,
2. կհասկանա թերմոդինամիկ հատկությունների արտահայտումները
բաշխման ֆունկցիայով,
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3. կկարողանա կիրառելով բաշխման ֆունկցիան մեկնաբանել կենսաբանական պրոցեսները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գազերի մոլային ջերմունակության մեկնաբանությունը: Թեմա 2՝
Մոլեկուլային և կանոնիկ բաշխման ֆունկցիաները: Թեմա 3՝ Թերմոդինամիկ
հատկությունները` արտահայտված բաշխման ֆունկցիայով: Թեմա 4՝ Էնտրոպիայի հաշվարկը: Թեմա 5՝ Հավասարակշռության հաստատունի հաշվարկը:
Թեմա 6 ՝ Անցողիկ վիճակի տեսությունը և նրա թերմոդինամիկ մեկնաբանումը:
Թեմա 7 ՝ Բաշխման ֆունկցիայի կիրառությունները (ԴՆԹ-ի դենատուրացիա):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M07. Կենսաֆիզիկական քիմիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կենսաբանական
համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների և դրանց ուսումնասիրման
մեթոդների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ֆիզիկական քիմիայի բնույթը և կիրառությունը կենսաբանական համակարգերում,
2. կհասկանա կենսաբանական պրոցեսների թերմոդինամիկ օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ֆիզիկաքիմիական հետազոտման մեթոդները կիրառել
կենսաբանական համակարգերի ուսումնասիրման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Ֆիզիկական քիմիայի բնույթը և կիրառությունը կենսաբանական
համակարգերում: Թեմա 2՝ Թերմոդինամիկայի օրենքները: Թեմա 3՝ Գիբսի էներգիա, ֆիզիկական և քիմիական հավասարակշռություն: Թերմոդինամիկայի կենսաբանական կիրառությունը: Թեմա 4՝ Կենսաբանական օքսիդավերականգման
ռեակցիաներ: Թեմա 5՝ Մակերևութային լարվածություն: Էլեկտրոֆորեզ: Թեմա
6՝ Մակրոմոլեկուլների տեսքը և չափը: Սպիտակուցներ և նուկլեինաթթուներ:
Թեմա 7՝ Էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիա և ֆլուորեսցենցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M09. Էլեկտրաքիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել Էլեկտրաքիմիայի
հիմնական հասկացությունների և կենսաբանության մեջդրանց կիրառելիության
մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Էլեկտրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները,
2. կհասկանա էլեկտրաքիմիական պրոցեսների թերմոդինամիկ օրինաչափությունները,
3. կկարողանա քանակապես վերլուծել էլեկտրաքիմիական պրոցեսների
թերմոդինամիկ օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Թույլ
և ուժեղ էլեկտրոլիտներ: Թեմա 2՝Պրոտոլիտային տեսություն: Թեմա 3՝ Հետերոգեն էլեկտրաքիմիական համակարգերի թերմոդինամիկան: Ներնստի հավասարումը: Թեմա 4 ՝ Կրկնակի էլեկտրական շերտ, էլեկտրոդային պոտենցիալ:
Թեմա 5 ՝ Կենսաէլեկտրաքիմիա: Մեմբրանային պոտենցիալ: հանգստի և ազդման պոտենցիալ: Սենսորներ և կենսասենսորներ: Թեմա 6 ՝ Էլեկտրակատալիզը
բազմակոմպոնենտ համակարգերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0604/M10. Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկայի հիմնադրույթների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկայի հիմնադրույթները,
դիսսիպատիվ կառուցվածքների տեսակները,
2. կհասկանա է ոչ հավասարակշռական համակարգերում տեղի ունեցող
պրոցեսները,
3. կկարողանա ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկայի հիմնակդրույթները կիրառել ոչ հավասարակշռական բաց համակարգերի նկարագրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկայի հիմնական դրույթները: Թեմա 2 ՝ Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկայի գծային ռեժիմը: Էնտրոպիան ոչ հավասարակշռական համակարգերում: Թեմա 3 ՝ Էլեկտրահաղորդականությունը անիզոտրոպ պինդ մարմիններում: Էլեկտրակինետիկ
երևույթներ: Թեմա 4 ՝ Ոչ հավասարակշռական ստացիոնար վիճակ և դրա կայունությունը: Թեմա 5 ՝ Դիսսիպատիվ կառուցվածքներ: Կառուցվածքային անկայունություն և կենսաքիմիական էվոլյուցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M13. Ադսորբցիայի ուսումնասիրման մեթոդները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ադսորբցիայի և ադսորբցիոն ուժերի մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ադսորբցիայի և ադսորբցիոն ուժերի մասին, ադսորբենտների
կառուցվածքը և դասակարգումը,
2. կհասկանա է ադսորբցիոն փոխազդեցությունները,
3. կկարողանա վերլուծել ադսորբցիայի ԻԿ սպեկտրաչափական տվյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Ադսորբցիա և ադսորբցիոն ուժեր, դիսպերսիոն, էլեկտրոստատիկ
և քիմիական փոխազդեցությունների դերը ադսորբցիոն պրոցեսում: Թեմա 2 ՝
Ադսորբենտների կառուցվածքը և դասակարգումը: Թեմա 3 ՝ Ադսորբցիոն փոխազ-դեցությունների ուսումնասիրման մեթոդները ԻԿ, ՄՄՌ, ԷՊՌ, ինչպես նաև
ադսորբենտների տեքստուրային պարամետրերի որոշման կշռաչափական և
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քրոմատոգրաֆիական մեթոդները: Թեմա 4 ՝ Թեսթ մոլեկուլների CO, NO, NH3,
ադսորբցիայի ԻԿ սպեկտրաչափական ուսումնասիրությունը: Օքսիդների
մակերևույթի հիդրատ ծածկույթի ուսումնասիրությունը ըստ ԻԿ սպեկտրաչափական մեթոդով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M17. Միցելայագոյացման պրոցեսների թերմոդինամիկա և
կինետիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել միցելայագոյացման
պրոցեսների թերմոդինամիկական և կինետիկական օրինաչափությունների
մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա լուծույթներում ՄԱՆ-ի միցելագոյացման օրինաչափությունները,
2. կհասկանա սոլյուբիլացման գործընթացի թերմոդինամիկան և կինետիկան,
3. կկարողանա բացատրել միցելագոյացման պրոցեսի վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ՄԱՆ-ջուր համակարգում միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները: Թեմա 2՝ Լուծույթներում ՄԱՆ-ի միցելագոյացման օրինաչափությունները:
Թեմա 3՝ Միցելագոյացման պրոցեսների կինետիկան: Տարբեր ազդակների ազդեցությունը միցելագոգյացման օրինաչափությունների վրա: Թեմա 4՝ Միցելագոյացման ուսումնասիրման փորձարարական եղանակները: Թեմա 5՝ Սոլյուբիլացման գործընթացի թերմոդինամիկան և կինետիկան: Թեմա 6՝ Միցելները
որպես ռեակցման արդյունավետ միկրոօջախներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Էկոլոգիական քիմիա ¦
0607/M01. Ագրոէկոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են գյուղատնտեսական համակարգերի էկոլոգիական հիմնախնդիրները և մշակովի հողերի էկոլոգիական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հողային օրգանիզմների խմբերը, դրանց դերը ագրոէկոհամակարգերի պահպանման գործումֈ Դիտարկվում են նաև հողերի պահպանումը քամու և ջրային էրոզիայից, աղակալումից, ճահճակալումից, քիմիական
աղտոտումից, ինճպես նաև հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ագրոէկոլոգիայի հիմնական առանձնահատկությունները, հողի
կարևորությունը բնական էկոհամակարգերի պահպանման և կայուն
զարգացման գործում,
2. կհասկանա հողը էռոզիայից, աղակալումից, քիմիական աղտոտումից
պահպանման գիտական հիմունքները,
3. կկարողանա դիտարկել և ուսումնասիրել ագրոէկոլոգիական հիմնահարցերը, ինչպես նաև հողային ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործման հնարավորությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հողը` որպես կյանքի միջավայր: Հողերի հիմնական տեսակները:
Հողերի քիմիական բաղադրությունը, օրգանական միացությունները, խոնավությունը, աէրացիան: Թեմա 2 Հողային օրգանիզմների էկոլոգիական խմբերը,
դրանց դերը ագրոէկոհամակարգերի պահպանման գործում: Թեմա 3 Հողերի
պահպանումը քամու և ջրային էրոզիայից, աղակալումից, ճահճակալումից,
քիմիական աղտոտումից: Թեմա 4 Հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, հողային կադաստր, պահպանության իրավական հիմքերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0607/M02. Արդյունաբերական էկոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են արդյունաբերական ձեռնարկությունների
արտահոսքերի, հոսքաջրերի, թափոնների, ինչպես նաև վթարների առաջացրած
լայնամասշտաբ, կրիտիկական ազդեցությունները, դրանց հասցրած վնասը և
լուրջ վտանգը մարդկանց առողջության համար, ինչպես նաև արդյունաբերական
օբյեկտների գնահատումը անվտանգության տեսակետներից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդյունաբերական էկոլոգիայի սկզբունքները, հիմնական
բնապահպանական խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ
արդյունաբերական ձեռնարկությունների գործունեության ընթացքում,
մաքուր արտադրություն կազմակերպելու միջազգային սկզբունքները,
արդյունաբերական ձեռնարկության բնապահպանական կառավարման
մեխանիզմները, շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական
գործիքները,
2. կհասկանա ջրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ աշխատելու
սկզբունքային պահանջները, արդյունաբերական ձեռնարկությունում
առաջացած բնապահպանական խնդիրների լուծման սկզբունքները,
արդյունաբերության և շրջակա միջավայրի պահպանության միջև փոխհարաբերությունները,
3. կկարողանա արդյունաբերական ձեռնարկությունում ներդնել այնպիսի
միջոցառումներ, որոնք արդյունաբերական վթարների դեպքում ջրային
համակարգերը զերծ կպահեն աղտոտումից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտահոսքերի, հոսքաջրերի, թափոնների, ինչպես նաև վթարների առաջացրած շրջակա միջավայրի
լայնամասշտաբ, սահմաններն անցնող, երբեմն նաև կրիտիկական ազդեցությունները, դրանց հասցրած վնասը բնական համակարգին և լուրջ վտանգը
մարդկանց առողջության համար: Թեմա 2 Արդյունաբերական օբյեկտների գնահատումը անվտանգության տեսակետներից: Արդյունաբերական էկոլոգիայի
օգուտները, խոչընդոտները: Թեմա 3 Ռիսկի և հնարավորությունների վերլուծություն, այլընտրանքային հնարավորությունների գնահատում: Թեմա 4 Առավել
մաքուր արտադրության կազմակերպում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0607/M18. Ռադիացիոն էկոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում են ռադիացիոն էկոլոգիայի զարգացման շըրջանները, իոնացնող ճառագայթների ազդեցության հիմունքները, ռադիոակտիվ
նյութերի թունաբանությունը: Քննարկվում են նաև ռադիոքիմիական փորձաքննության էկոլոգիական հիմունքները և ճառագայթային անվտանգության հիմունքներըֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իոնացնող ճառագայթների նյութի հետ փոխազդեցության
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա իոնացնող ճառագայթների կենսաբանական ազդեցության
մեխանիզմները,
3. կկարողանա տարբերակել իոնացնող ճառագայթման բնական և արհեստական աղբյուրները և ճառագայթման տեսակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ռադիացիոն էկոլոգիայի զարգացման շրջանները: Իոնացնող
ճառագայթների ազդեցության հիմունքները: Թեմա 2 Իոնացնող ճառագայթների
կենսաբանական ազդեցությունը: Թեմա 3 Ռադիոակտիվ նյութերի թունաբանությունը: Ռադիոքիմիական փորձաքննության էկոլոգիական հիմունքները:
Թեմա 4 Ճառագայթային անվտանգության հիմունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
0607/M03. Թափոնների մաքրում

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել բոլոր տիպի թափոնների
մաքրման, վերամշակման, վնասազերծման և ոչնչացման պրոցեսների տեսական
և գործնական հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թափոնների մաքրման, վնասազերծման և ոչնչացման
տեսական հիմունքները և մեթոդական սկզբունքները,
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2.

կհասկանա թափոնների վնասակար և սահմանափակող դերը շրջական
միջավայրի ոլորտներում,
3. կկարողանա գործնական աշխատանքում կիրառել ժամանակակից
մեթոդները թափոնաջրերից ազատվելու և վնասազերծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Պինդ թափոնների վերամշակումը և ոչնչացումը: Թեմա 2 Հեղուկ
թափոնների մաքրումը և վնասազերծումը: Թեմա 3 Գազերի մաքրումը և վնասազերծումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M04. Ֆոտոքիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում է լույսի բնույթը և հատկությունները, ֆոտոքիմիայի օրենքները Ֆոտոքիմիական և ֆոտոֆիզիկական պրոցեսների քվանտային
ելքերը, այդ ռեակցիաների յուրահատկությունները և դասակարգումը: Դիտարկվում են նաև ֆոտոքիմիական պրոցեսների կիրառությունը և նշանակությունը
բնական համակարգերումֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆոտոքիմիայի օրենքները, ֆոտոքիմիական ֆոտոֆիզիկական
պրոցեսների յուրահատկությունները, առանձնահատկությունները և
դասակարգումը,
2. կհասկանա ֆոտոքիմիական պրոցեսների նշանակությունը բնական
համակարգերում,
3. կկարողանա տալ ֆոտոքիմիական պրոցեսների կիրառության տեսական և գործնական օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ֆոտոքիմիայի նշանակությունը:Լույսի բնույթը և հատկությունները: Ֆոտոքիմիայի օրենքները: Թեմա 2 Ֆոտոքիմիական և ֆոտոֆիզիկական
պրոցեսներ, այդ պրոցեսների քվանտային ելքերը: Թեմա 3 Ֆոտոքիմիական
ռեակցիաների յուրահատկությունները և դասակարգումը: Ֆոտոլիզ: Թեմա 4
Ֆոտոքիմիական պրոցեսների կիրառությունը
և նրանց նշանակությունը
բնական համակարգերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0607/M06. Կիրառական էկոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են մարդածին ներգործությունները մթնոլորտի,
ջրոլորտի, քարոլորտի, կենսոլորտի վրա ներգործության հատուկ տիպերը, տեխնածին էկոլոգիական աղետները, տարրերային աղետները և տրվում է էկոլոգիական պաշտպանության խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և լիարժեք
պահպանության հիմնահարցերը,
2. կհասկանա անտրոպոգեն գործոնների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեխանիզմները,
3. կկարողանա կրիառել դասընթացում ձեռք բերած գիտելիքները
մասնագիտական գործունեության ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մարդու ներգործությունը կենսոլորտի վրա: Թեմա 2 Մարդածին
ներգործությունները մթնոլորտի, ջրոլորտի, քարոլորտի, կենսոլորտի վրա:
Կենսոլորտի վրա ներգործության հատուկ տիպեր: Թեմա 3 ` Կենսոլորտի վրա
ներգործության ծայրահեղ տիպեր (միջուկային, քիմիական, կենսաբանական
զենքեր): Թեմա 4 Տեխնածին էկոլոգիական աղետներ: Տարրերային աղետները:
Էկոլոգիական պաշտպանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M07. Սոցիալ-էկոլոգիական հիվանդություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացում քննարկվում են ժամանակակից պատկերացումները շնչառական օրգանների հիվանդությունների, լյարդի, ստմոքսի, որոշ հոգեկան հիվանդությունների, չարորակ ներգործությունների, արյան և ճառագայթային հիվանդությունների, որովայնային տիֆի, խոլերայի, դիզինտերիայի, էնդոգեն թունավորումների մոլեկուլային, կենսաքիմիական հիմքերը, դրանց տարածվածությունը և կանխարգելման ժամանակակից եղանակներն ու հեռանկարներըֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մի շարք հիվանդությունների տարածվածության և կանխարգելման ժամանակակից եղանակների ու դրանց հեռանկարների մասին,
2. կհասկանա դրանց ժամանակակից պատկերացումների մոլեկուլային և
կենսաքիմիական հիմունքնեերը,
3. կկարողանա տարբերակել հիվանդությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ժամանակակից պատկերացումները շնչառական օրգանների հիվանդությունների (թոքաբորբ, բրոնխիտ, տուբերկուլյոզ), լյարդի, ստամոքսի,
որոշ հոգեկան հիվանդությունների (Պարկինսոնի հիվ-ն, պսիխոզներ), չարորակ
նորագոյացությունների, արյան և ճառագայթային հիվանդությունների, որովայնային տիֆի, խոլերայի, դիզինտերիայի, էնդոգեն թունավորումների մոլեկուլային, կենսաքիմիական հիմքերի վերաբերյալ: Թեմա 2
Նրանց տարածվածությունը և կանխարգելման ժամանակակից եղանակներն ու հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M07. Էկոլոգիական գնահատում և փորձաքննություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են մոդելավորումը, ընտրման չափանիշները:
Դիտարկվում է էկոլոգիական վիճակի գնահատումը, GIS համակարգը, ինդեքսների մեթոդները: Դասընթացում դիտարկվում են նաև արդյունաբերականարտադրական պրոցեսների էկոլոգիզացիա, ձեռնարկությունների համար
անհրաժեշտ էկոլոգիական փաստաթղթերը, սոցիալական վերլուծության հիմնական ասպեկտները, հիդրոէլեկտրակայանների, միջուկային էներգետիկայի
օբյեկտների, քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ոռոգման և չորացման նախագծերի նախագծման, շինարարության,
վերակառուցման էկոլոգիական փորձաքննության հիմնական խնդիրները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական գնահատման և փորձաքննության գործընթացում
դիտարկվող
բոլոր
հիմնահարցերը
և
դրանց
մեկնաբանման
հնարավորությունները,
2. կհասկանա էկոլոգիական գնահատման և փորձաքննության հրատապ
անհրաժեշտությունը արտադրական և սոցիալ-մշակութային հարցերում,
3. կկարողանա իրականացնել արտադրական և սոցիալական օբյեկտների
և նախագծերի գնահատում և փորձաքննություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մոդելավորում, ընտրման չափանիշները: Թեմա 2 Էկոլոգիական
վիճակի գնահատում, GIS համակարգ, ինդեքսների մեթոդներ: Թեմա 3
Էկոլոգիական փորձաքննության էությունը և խնդիրները, գլոբալ բնույթի
էկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումները:
Թեմա 4 Արդյունաբերական-արտադրական պրոցեսների էկոլոգիզացիա, ձեռնարկությունների
համար
անհրաժեշտ
էկոլոգիական
փաստաթղթեր,
էկոլոգիական փորձաքննության գործընթացում դիտարկվող սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0901/M16. Կլիմայի փոփոխություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում են կլիմայագոյացնող գործոնները, պրոցեսները, կլիմայի տեսությունը` որպես նրա փոփոխության կանխատեսման հիմք, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հետևանքները և դրանց մեղմումըֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կլիմայագոյացնող գործոնները, կլիմայի և նրա փոփոխության
տեսությունը, հետևանքները և մեղմումը,
2. կհասկանա կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը բնության և
կենսաբազմազանության վրա, ինչպես նաև դրանց հետևանքները,
3. կկարողանա քննարկել կլիմայագոյացնող գործոնները, պրոցեսները և
կանխատեսման հնարավորությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1 Ընդհանուր տեղեկություններ կլիմայի մասին: Կլիմայագոյացնող
գործոններ և պրոցեսներ: Թեմա 2 Կլիմայի տեսությունը` որպես նրա փոփոխության կանխատեսման հիմք: Թեմա 3 Պատմական տեղեկություններ կլիմայի
փոփոխության մասին: Թեմա 4 Կլիմայի փոփոխության որոշիչ գործանները:
Կլիմայի փոփոխության հետևանքները և դրանց մեղմումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M08. Սննդի էկոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում է սնունդը` որպես բնական միջավայրի կարևորագույն օբյեկտ, նրա կենսաբանական և առողջապահական նշանակությունը, սննդանյութերի հիմնական բաղադրամասերը և նրանց նշանակությունը օրգանիզմում: Տրվում են սննդի նորմերի հիմնավորումը: Քննարկվում են սննդային
թունավորումները և նրանց պրոֆիլակտիկան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սննդանյութերին ներկայացվող նորմերի հիմնավորումը և
դրանց պահպանման անհրաժեշտությունը,
2. կհասկանա սննդի առողջապահական և կենսագործունեության նշանակությունը,
3. կկարողանա բացահայտել սննդամթերքի նորմերի խախտումները և տալ
դրանց կանխարգելման միջոցառումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Սննդի էկոլոգիա առարկան և նրա խնդիրները: Թեմա 2 Սնունդը
որպես բնական միջավայրի կարևորագույն օբյեկտ: Թեմա 3 Սննդի կենսաբանական նշանակությունը: Թեմա 4՝ Սննդի առողջապահական նշանակությունը:
Թեմա 5՝ Սննդանյութերի հիմնական բաղադրամասերը և նրանց նշանակությունը օրգանիզմում.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M09. Էկոլոգիական մոդելավորում և կանխատեսում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են շրջակա միջավայրի աղտոտվածության
մոդելավորման հիմնական մեթոդները, մաթեմատիկական մոդելները, որոնք
հիմնված են ֆիզիկական երևույթների մաթեմատիկական ալգորիթմների մշակումների վրա, օգտագործվող փորձավիճակագրական մեթոդները, էկոլոգիական կանխատեսման էությունը և հիմնական ուղղությունները, տեսությունը
և պրակտիկան, հետազոտական և նորմատիվային տեսակներըֈ Մոդելավորումը, ընտրման չափանիշները: Դիտարկվում է էկոլոգիական վիճակի
գնահատումը, GIS համակարգը, ինդեքսների մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական կանխատեսման գիտական հիմունքները,
2. կհասկանա էկոլոգիական կանխատեսման մեթոդները և մոդելավորումը,
3. կկարողանա տալ էկոլոգիական վիճակի և շրջակա միջավայրի
ոլորտների որակի գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մոդելավորման հիմնական
մեթոդները: Թեմա 2՝ Մաթեմատիկական մոդելներ: Մոդելավորման համար
անհրաժեշտ եղանակա-կլիմայական և արտանետումների քիմիական բաղադրության մասին տվյալներ: Թեմա 3՝ Օգտագործվող փորձավիճակագրական
մեթոդներ: Թեմա 4՝ Էկոլոգիական կանխատեսման էությունը և հիմնական
ուղղությունները, տեսությունը և պրակտիկան, հետազոտական և նորմատիվային տեսակները: Թեմա 5՝ Էկոլոգիական կանխատեսման գիտափորձնական
գնահատման մաթեմատիկան սպասումների մեթոդները: Թեմա 6՝ Էկոլոգիական
կանխատեսման սկզբունքները, մոդելավորումը, ընտրման չափանիշները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0607/M09. Էկոլոգիական քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են շրջակա միջավայրում աղտոտիչների տեղափոխման պրոցեսները, բնական ջրի էկոքիմիական առանձնահատկությունները,
հողածին էկոհամակարգերի աղտոտման խնդիրները, էկոքիմիական պրոցեսները մթնոլորտում և թափոնների օգտագործումը և մշակումըֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շրջակա միջավայրի ոլորտներում էկոքիմիական պրոցեսների
բնույթը և առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա շրջակա միջավայրի ոլորտների որակի ապահովման գործում թափոնների մաքրման և վնասազերծման գիտագործնական հիմունքները,
3. կկարողանա գործնական աշխատանքում կիրառել էկոլոգիական
քիմիայի տեսական և գործնական բազան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Շրջակա միջավայրում աղտոտիչների տեղափոխման պրոցեսները: Թեմա 2 Բնական ջրի էկոքիմիական առանձնահատկությունները: Թեմա 3
Հողածին էկոհամակարգերի աղտոտման խնդիրները: Թեմա 4 Էկոքիմիական
պրոցեսները մթնոլորտում: Թեմա 5 Թափոնների օգտագործումը և մշակումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M15. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը ՄԱՆ-երով (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին ջրային էկոհամակարգերի ՄԱՆ-երով աղտոտման պատճառներին և հետևանքներին, ՄԱՆ-երից
թափոնաջրերի մաքրման եղանակներին, ինչպես նաև կենսաբանական մեթոդներին: Ուսանողները կծանոթանան նաև ՄԱՆ-երից թափոնաջրերի մաքրման
ժամանակակից տեխնոլոգիական սխեմաներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ՄԱՆ-երի շրջակա միջավայր թափանցման ուղիներին, դրանց
նորմավորմանը և կոլոիդաքիմիական հատկություններին,
2. կհասկանա ՄԱՆ-երց թափոնաջրերի մաքրման ժամանակակից
տեխնոլոգիական սխեմաները,
3. կկարողանա տարբերակել:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թափոնաջրերի բնութագրերը և սկզբնաղբյուրները: ՄԱՆ-ի
կոլոիդաքիմիական հատկությունների կապը ջրային էկոհամակարգերի
սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշների հետ: Թեմա 2՝ ՄԱՆ-ից թափոնաջրերի
մաքրման մեխանիկական մեթոդները: Թափոնաջրերից ՄԱՆ -ի ֆլոտացիան և
փրփրային սեպարացիան: Թեմա 3՝ ՄԱՆ-երից թափոնաջրերի ադսորբցիան
մաքրման սկզբունքները: Թափոնաջրերի մաքրումը ՄԱՆ-երից կոագուլյացիայի
և էլեկտրոկոագուլյացիայի մեթոդներով: Թեմա 4՝ ՄԱՆ-երից թափոնաջրերի
մաքրման կենսաբանական մեթոդները: ՄԱՆ-երից թափոնաջրերի մաքրման
ժամանակակից տեխնոլոգիական սխեմաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M13. Էկոքաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում է համաշխարհային քաղաքականության մեջ և
միջազգային հարաբերություններում բնապահպանական գործոնի դերը, միջազգային բնապահպանական քաղաքականության և ռազմավարության ձևավորման
պատմությունը, ներկա իրավիճակը և զարգացման միտումները: Տրվում է միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաների և պայմանագրերի նկարագրությունը և վերլուծությունը: Միջազգային կազմակերպությունների դերը բնապահպանության զարգացման հարցում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա էկոլոգիական քաղաքականության բնույթը և զարգացման
օրինաճափությունները և միտումները,
2. կհասկանա էկոլոգիական քաղաքականության դերը միջազգային
հարաբերություններում
3. կկարողանա ճիշտ բնութագրել միջազգայիչն բնապահպանական կազմակերպությունների առաքելությունը և գործունեության ուղվածությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ժամանակակից էկոլոգիական քաղաքականության ձեվավորման
փուլերը: Թեմա 2 բնապահպանական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3 էկոլոգիական քաղաքականության գործիքների գնահատման չափորոշիչները: էկոլոգատնտեսական կարգավորման ուղղակի գործիքներ: Թեմա
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4

էկոլոգատնտեսական կարգավորման անուղղակի գործիքներ: Թեմա 5
շրջակա միջավայրի աղտոտման թույլտվությունների շուկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M13. Ժամանակակից փորձագիտական մեթոդները էկոքիմիայում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էկոքիմիայում կիրառվող ժամանակակից փորձագիտական մեթոդների, հիմնական հասկացությունների, մեխանիզմների և սարքավորումների հետ, ապահովել բավականին պատասխանատվություն լաբորատորինաերում և գիտական հիմնարկներում աշխատելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա էկոքիմիայում կիրառվող ժամանակակից մեթոդները, կիրառվող սարքավորումները և դրանց օգտագործման և կիրառման դրույթները,
2. կհասկանա մեթոդների էությունը, կիրառվող սարքերի աշխատանքը,
3. կկարողանա տիրապետել կիրառվող սարքավորումների օգտագործման
ձևերը և կիրառման ոլորտները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմային սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 2` Ատոմային աբսորբցիոն
մեթոդ: Թեմա 3` Ատոմային էմիսիոն մեթոդ: Թեմա 4`Ատոմային Ֆլուրեսցենցիոն մեթոդ: Թեմա 5` Քրոմատոգրաֆիական մեթոդ: Թեմա 6` Մաս սպեկտրոմետրիա: Թեմա 7` Քրոմատո-մաս սպեկտոմետրիկ մեթոդ: Թեմա 8 ` Պոլյարոգրաֆիկ մեթոդ: Թեմա 9` Էքսպրես անալիզի մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0607/M12. Կայուն զարգացման համաշխարհային ծրագիր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են մարդկության զարգացման նոր հայեցակարգի մշակման և ընդունման պատմական անհրաժեշտությունը, աշխարհի
“այլընտրանքային” պատկերը և կայուն զարգացմանը առնչվող համայնապատկերներ, կայուն զարգացման համակարգի սահմանումը, սխեմաները և ցուցանիշներըֈ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կայուն զարգացման հայեցակարիգի գիտական և կրթական
հիմքերը,
2. կհասկանա կայուն զարգացման դերն ու նշանակությունը ազգային և
միջազգային հիմնախնդիրների լուծման գործում,
3. կկարողանա բնութագրել և տարբերել կայուն զարգացման ցուցանիշները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Մարդկության զարգացման նոր հայեցակարգի մշակման և ընդունման պատմական անհրաժեշտությունը: Էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական
բնույթի արդի գլոբալ հիմնախնդիրները: Աշխարհի այլընտրանքային պատկերը
և կայուն զարգացմանը առնչվող համայնապատկերներ: Թեմա 2
Կայուն
զարգացման համակարգի սահմանումը և սխեմաները: Սոցիալ-էկոլոգիական
ճոճանակի և կայուն զարգացման օպտիմալ հունի սխեմատիկ պատկերը: Թեմա
3 Կայուն զարգացումը որպես սահմանադրական նորմ: Անցումային շրջանի
երկրներում առկա խոչընդոտները կայուն զարգացման ճանապարհին: Թեմա 4
Կայուն զարգացման համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը: Կայուն զարգացման ազգային խորհրդների դերն ու նշանակությունը: Կայուն զարգացման
ցուցանիշները: Կայուն զարգացման գիտական և կրթական ապահովումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5.Մագիստրոսական ծրագիր`
§Դեղագիտություն¦
0606/M01. Դեղատնային տեխնոլոգիա-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել դեղագետի գործունեությանը դեղամիջոցներից և օժանդակ նյութերից դեղաձևերի ստացման
տեսական հիմունքների հիման վրա, ձևավորել գիտելիքների համակարգ,
կարողություններ և հմտություններ դեղատանը կիրառվող ախտահանման
մեթոդների, ստերիլ և ասեպտիկ դեղաձևերի պատրաստման, ինյեկցիոն
դեղաձևերի (լուծույթներ, կախույթներ, էմուլսիաներ) դեղատնային պատրաստման, պահպանման, որակի հսկման կանոների մասին: Օֆտամոլոգիայում
կիրառվող դեղաձևերի (աչքի կաթիլներ, իրիգացիոն լուծույթներ, աչքի քսուքներ)
դեղատնային պայմաններում պատրաստման առանձնահատկություններ:
Դեղատան պայմաններում պատրաստվող ինֆուզիոն լուծույթներ, պահանջները, որակի հսկում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ասեպտիկ պայմաններում դեղերի պատրաստման, որակի
գնահատման մասին,
2. կիմանա ինյեկցիոն դեղաձևերում կիրառվող ոչ ջրային լուծիչների
բուսական ճարպայուղերի, սպիրտների (էթանոլ, բենզիլ սպիրտ, գլիցերին)
կիրառման առանձնահատկությունների մասին,
3. կիմանա աչքի կաթիլների և քսուքների ասեպտիկ պատրաստման, աչքի
կաթիլների և ինյեկցիոն լուծույթների ստերիլության,
կայունության,
իզոտոնիկության ապահովման մասին,
4. կկարողանա աշխատել դեղատան ասիստենտական բաժնում, կատարել
պատրաստվող դեղերի որակի ստուգում,
5. կկարողանա դեղատուն մուտք գործած դեղատոմսերով պատրաստել
դեղեր ասեպտիկ պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղատանը կիրառվող ախտահանման մեթոդներ, ստերիլ և
ասեպտիկ դեղաձևերի պատրաստում, ինյեկցիոն դեղաձևերի (լուծույթներ,
կախույթներ, էմուլսիաներ) դեղատնային պատրաստում, պահպանում, որակի
հսկում: Թեմա 2` Օֆտամոլոգիայում կիրառվող դեղաձևերի (աչքի կաթիլներ,
իրիգացիոն լուծույթներ, աչքի քսուքներ) դեղատնային պայմաններում
պատրաստման առանձնահատկություններ:
Թեմա 3` Աչքի կաթիլների և
ինյեկցիոն լուծույթների համեմատական բնութագիրը: Թեմա 4` Դեղատան
պայմաններում պատրաստվող ինֆուզիոն լուծույթներ, պահանջները, որակի
հսկում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M02. Ֆարմակոգենոմիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել անհատական
ազդեցության դեղամիջոցների ստեղծման մոտեցումների և ուղիների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդու գենոմի կառուցվածքի և առանձնահատկությունների
մասին,
2. կիմանա դեղերի համար նոր թիրախների հայտնաբերման մեթոդների
մասին,
3. կիմանա դեղերի ստեղծման ժամանակակից մոտեցումների մասին,
4. կկարողանա օգտվել գեների և սպիտակուցների բանկերում տեղադրված
ինֆորմացիայից, կիրառել այդ ինֆորմացիան պոտենցիալ
դեղամիջոցների ստացման և հետազոտման գործընթացում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարդու գենոմի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները:
Գենետիկական պոլիմորֆիզմը, հապլոտիպեր: Թեմա 2` Գենոմի ուսումնասիրումը անհատական դեղամիջոցների ստեղծման և կիրառման նպատակով:
Թեմա 3` Գենոմիկայի, պրոտեոմոկայի և կենսաինֆորմատիկայի դերը ֆարմակոգենոմիկայի զարգացման գործում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M03. Ֆարմակագնոզիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղաբուսական
հումքից քիմիական տարբեր դասերին պատկանող կենսաբանորեն ակտիվ
նյութերի անջատման նրանց հիման վրա նորգալենային դեղապրեպարատների
պատրաստման և հատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա
նորգալենային
դեղապրեպարատների
հիմնական
արտադրական մեթոդների և պրոցեսների, ինչպես նաև այդ
դեղամիջոցների տեխնոլոգիաների, հատկությունների և կրառման
մասին,
2.
կիմանա որոշ դասի նորգալենային դեղերի գործող նյութերի արտադըրության, կենսաբանական ակտիվության և օգտագործման մասին,
3.
կկարողանա հասկանալ և վերլուծել բուսական կենսաբանորեն ակտիվ
միացությունների ստացման տեխնոլոգիական մեթոդների իմաստը և
առանձնահատկությունները,
4. կկարողանա վերլուծել և գնահատել կիրառվող պրոցեսների առավելությունները, հնարավորություններն ու սահմանափակումները դեղապատրաստուկների արտադրության գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նորգալենային դեղապրեպարատների
արտադրության
առանձնահատկությունները: Թեմա 2`
Բույսերից կենսաբանորեն ակտիվ
նյութերի անջատման պրոցեսների տեսակները` ըստ բուսական հումքի և
անջատվող նյութի առանձնահատկությունների ու նրա կիրառման ոլորտների:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M04. Դեղագիտական անալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնական, քիմիական միացությունների և դրանց խառնուրդների ֆիզիկաքիմիական անալիզի
ժամանակակից մեթոդներին և առավել էֆեկտիվ մեթոդների կիրառմանը այդ
նյութերի բաղադրության, կառուցվածքի և հատկությունների հետազոտման
համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բուսական հումքում առկա կենսաբանական ակտիվ նյութերի
(ալկալոիդներ և գլիկոզիդներ) անջատման և անալիզի եղանակների
(քրոմատոգրաֆիա,
էլեկտրոֆորեզ,
սպեկտրոֆոտոմետրիա,
ծավալաչափություն) եղանակների մասին,
2. կկարողանա
աշխատել
քիմիա-դեղագործական
արտադրության
առանցքային օղակներում,

– 231 –

3. կկարողանա ստացած գիտելիքների հիման վրա
կատարել
գիտահետազոտկան աշխատանքներ /նոր դեղերի մշակման, սինթեզման
և հետազոտման ուղղություններով/,
4. կկարողանա
գնահատել
դեղագործական
շուկայում
առկա
կենսաբանական ակտիվ նյութերի և դրանց խառնուրդների որակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բուսական հումքում առկա կենսաբանական ակտիվ նյութերի
(ալկալոիդներ, գլիկոզիդներ և այլն) անջատման եղանակների տեսական դրույթները: Թեմա 2` Բուսական հումքում առկա կենսաբանական ակտիվ նյութերի
բաժանման
եղանակների ուսումնասիրությունն ու կիրառումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M05. Թունաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դեղամիջոցների
նախակլինիկական թունաբանական հետազոտությունների մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ դեղերի անբարենպաստ ազդեցության և
վտանգի քանակական գնահատման վերաբերյալ, որը թույլ կտա
կիրառել գործնական աշխատանքում կանխագուշակելու մարդու համար
դեղերի վտանգավորության աստիճանը,
2. կկարողանա օգտագործել դեղաբանական թունաբանության նախակլինիկական հետազոտությունների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա գնահատել դեղերի ընդհանուր և հեռավոր անբարենպաստ
ազդեցությունը,
4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման
եղանակներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղամիջոցների վտանգավորության դասակարգումը, թունավոր և անվտանգ դեղաչափեր: Թեմա 2` Դեղերի ներմուծման ուղիները և
կախված դրանից թունաբանական փորձաքննությունների մոդելավորման
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Քիմիական կառուցվածքը, թունավոր
ազդեցության բնույթը (այդ թվում հեռավոր` հոնադոտոքսիկ և այլ) և թունազերծման մեթոդները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M06. Պինդ դեղերի արտադրություն; Պատշաճ Արտադրական
Գործունեության (ՊԱԳ) հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղերի
արտադրությանը ներկայացվող միջազգային պահանջներին, դրան վերաբերվող
առանձին ասպեկտներին` որակի հսկմանը, որակի կառավարմանը,
վալիդացիային, փաստաթղթավորմանը, անձնակազմին, շինություններին և այլն,
ներկայացվող պահանջներին, ՊԱԳ ներդրման կարևորությանը դեղերի
արտադրության ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ ՊԱԳ ընդհանուր սկզբունքների, ոչ
ստերիլ և ստերիլ դեղերի արտադրության ժամանակ ՊԱԳ պահանջների,
արտադրության,
որակի
հսկման,
որակի
կառավարման,
փաստաթղթավորման պատշաճ գործունեության մասին,
2. կունենա
ընդհանուր
պատկերացումներ
վալիդացիայի,
ՊԱԳ
սարքավորումների, շինությունների, համակարգերի, անձնակազմի
մասին,
3. կկարողանա տարբերել արտադրությանը, որակի հսկմանը, սարքավորումներին, շինություներին, համակարգերին, փաստաթղթավորմանը
վերաբերվող ՊԱԳ և ոչ ՊԱԳ գործընթացները,
4.
կկարողանա որոշել ստերիլ և ոչ ստերիլ դեղերի արտադրության
փուլերում ռիսկային (կրիտիկական) կետերը,
5. կկարողանա
գնահատել
արտադրության,
որակի
հսկման,
պահեստավորման գործընթացների, ինչպես նաև ջրի, ջեռուցման,
օդորակման, օդափոխման համակարգերի արդյունավետությունը,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտադրության և որակի հսկման Պատշաճ գործունեություններ: Թեմա 2` Որակի կառավարում: Թեմա 3` Պատշաճ փաստաթղթավորում: Թեմա 4` Սանիտացիա և հիգիենա: Թեմա 5` ՊԱԳ շինություններ,
սարքավորումներ: Թեմա 6` Դեղագործական նպատակով օգտագործվող ջուր:
Թեմա 7` Ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման (ՋՕՕ) համակարգեր:
Անձնակազմ: Թեմա 8` Ստերիլ դեղագործական արտադրանքներ: Թեմա 9`
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Վալիդացիա: Թեմա 10` Բողոքներ և հետկանչեր: Ինքնատեսչական ստուգում և
որակի աուդիտներ: Թեմա 11` ՊԱԳ տեսչական ստուգման գործընթացը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M16. Ֆարմակոէկանոմիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղատնային գործի
կազմակերպման և դեղագործական շուկայի ուսումնասիրման մոտեցումներին
և մեթոդների վերաբերյալ տեսական և կիրառական հարցերին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա բավարար գիտելիքներ դեղատան կազմակերպչական
կառուցվածքի,
գործառույթների,
հաստիքների
և
նրանցից
յուրաքանչյուրի պարտականությունների և պատասխանտվությունների
վերաբերյալ,
2. Կիմանա ՀՀ առողջապահական և այլ հարակից օրենքների մասին,
3. Կիմանա
դեղատան
ֆինանսատնտեսական
գործունեության
առանձնահատկությունների
հաշվապահական
հաշվառման,
հաշվետվության և հաշվեկշռի մասին,
4. Կիմանա համաշխարհային դեղագործական շուկայի առանձնահատկությունների, «լիդեր»
ֆիրմաների գործունեության, զարգացման,
առաջընթացի կարևորագույն ուղղությունների և տենդենցների մասին,
5. կապահովի կազմակերպության համար մրցունակ դիրք տեղական և
միջազգային շուկաներում,
6. կմասնակցի դեղագործության կարևոր օրենքների մշակման գործընթացներին և նպաստել նրանց դառնալու առավել արդյունավետ,
փոխշահավետ դեղագետի և հիվանդի /սպառողի/ համար,
7. կկարողանա աշխատել քիմիա-դեղագործական արտադրության բոլոր
առանցքային օղակներում, գիտահետազոտկան ինստիտուտներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆարմակոէկոնոմիկան որպես ժամանակակից ինտեգրալ
գիտություն: Թեմա 2` Բժշկության և դեղագործության լուրջ խնդիրները արդի
գլոբալ սոցիալտնտեսական փոփոխությունների պայմաններում: Թեմա 3`
Համաշխարհային դեղագործական շուկայի խնդիրներն ու զարգացումները, շուկայավարություն և կառավարում: Թեմա 4` Հասարակական հարաբերություն-
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ներ: Անձնակազմի կառավարում, հարաբերությունների մարքեթինք: Թեմա 5`
Մարչենդայզինգ: Թեմա 6` Սոցիալական ֆարմացիա: Թեմա 7` Կոնֆլիկտները և
նրանց դերը դեղագետ-դեղագետ, հիվանդ-դեղագետ, բժիշկ – հիվանդ – դեղագետ
հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M08. Կլինիկական դեղաբանություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
կլինիկական ֆարմակոլոգիայի մոտեցումների և նվաճումների հետ`առավել
տարածված հիվանդությունների բուժման դեղամիջոցների մշակման և
կլինիկական պրակտիկայում ներդրման բնագավառներում, ինչպես նաև, նրանց
դասակարգման և ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրության առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առավել տարածված սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների մասին,
2. կիմանա տեղեկատվության ժամանակակից նեյրո-, և փսիխոֆարմակոլոգիայի նվաճումների մասին,
3. կիմանա բնական (կոկաին, մորֆին, հերոին) և սինթետիկ ծագում
ունեցող (ամֆետամիններ, լիզերգինաթթվի դիէթիլամիդ - LSD և այլն),
նարկոտիկ կախվածության (հոգեկան և ֆիզիկական) բուժման առանձնահատկությունների մասին,
4. կիմանա ժամանակակից հակաուռուցքային պրեպարատների, տարբեր
դասերի ինչպես նաև, բնական և կիսասինթետիկ հակաբիոտիկների
բջջաթաղանթային և մոլեկուլյար ազդեցության մեխանիզմների մասին,
5. կկարողանա հիմնվելով ձեռք բերված գիտելիքների վրա, ստույգ
կողմնորոշվել դեղամիջոցների ընտրության հարցում,
6. կկարողանա կողմնորոշվել կլինիկական ֆարմակոլոգիայի հանգուցային հարցերում, ունենալ պատկերացում առարկայի նպատակի,
հիմնական խնդիրների, առանձնահատկությունների մասին և նրա
կապի այլ բժշկակենսաբանական և կլինիկական մասնագիտությունների հետ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: Թեմա 2` Սրտի իշեմիկ հիվանդության և գլխուղեղի
արյան շրջանառության խանգարումների բուժման ժամանակակից մոտեցումները: Թեմա 3` Հիպոլիպիդեմիկ, հակահիպերտենզիվ և հակաօքսիդանտային
միջոցներ: Թեմա 4` Արյուն-անոթային էնդոթելի համակարգի վրա ազդող դեղամիջոցներ: Թեմա 5` Նարկոտիկ և ոչ նարկոտիկ անալգետիկներ: Թեմա 6`
Ստերոիդային և ոչ ստերոիդային բնույթի հակաբորբոքիչ պրեպարատներ:
Թեմա 7` Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մոտեցումները: Նեյրո- և փսիխոֆարմակոլոգիայի հիմնահարցերը: Թեմա 8` Հակափսիխոտիկ միջոցների դասակարգումը և ազդեցության մեխանիզմները:
Թեմա 9` Հակադեպրեսանտներ և անքսիոլիտիկներ: Թեմա 10` Ցիտոստատիկների դասակարգումը և ազդեցության մեխանիզմները: Թեմա 11` Հակաբիոտիկային թերապիա և ռեզիստենտականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0606/M09. Դեղերի սերտիֆիկացման ժամանակակից պահանջները
և մեթոդները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները դեղերի
շրջանառության կարգավորման գործառույթների,
իրավական հիմքերի,
պատասխանատու կառույցների գործունեության վերաբերյալ:
Կրթական
արդյունքները.
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դեղաշրջանառության կարգավորման գործառույթների մասին,
2. կիմանա ՀՀ ԱՆ, դեղերի փորձագիտական կենտրոնի կառուցվածքի,
գործառույթներիի, գործավարության կարգի մասին,
3. կիմանա ՀՀ-ում գործող դեղագրքերի, ստանդարտների, ուղեցույցների
մասին,
4. կկարողանա գնահատել նորակտիվ նյութ պարունակող, վերարտադրված (գեներիկ), կենսատեխնոլոգիական ծագման, բուսական, ռադիոդեղագործական արտադրանքի, հոմեոպաթային դեղերի
որակը,
արդյունավետության և անվտանգության տվյալները,

– 236 –

5. կկարողանա հայտնաբերել կեղծ դեղեր, վերլուծել և գնահատել դեղերի
մասին տեղեկատվությունը և գովազդային նյութը, տարբերակել
գովազդը և տեղեկատվությունը,
6. կկարողանա իրականացնել դեղի որակի, անվտանգության և արդյունավետության գնահատում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղի յուրահատկությունը, որպես ապրանք: Դեղերի կարգավորման անհրաժեշտությունը: Թեմա 2` Դեղային քաղաքականություն: Թեմա 3`
Դեղերի շրջանառության կարգավորման վարչական տարրերը` օրենսդրություն,
դեղերի շրջանառությունը կարգավորող կազմակերպություն: Թեմա 4` Դեղերի
շրջանառության կարգավորման տեխնիկական տարրերը` ստանդարտներ,
դեղագրքեր, ուղեցույցներ: Թեմա 5` Դեղերի շրջանառության կարգավորումը`
ըստ կենսացիկլի. դեղերի ստեղծումը, դեղերի նախակլինիկական հետազոտությունները, դեղերի կլինիկական հետազոտությունները, դեղերի արտադրությունը, դեղերի արժևորումը և գրանցումը, դեղերի մեծածախ իրացումը,
դեղերի մանրածախ իրացումը, դեղերի մասին տեղեկատվությունը, դեղերի
գովազդը: Թեմա 6` Դեղերի կեղծումը և դրա դեմ պայքարի միջոցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M10. Դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենսատեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատկություններին, տարբեր դասի
դեղանյութերի` հակաբիոտիկների, վիտամինների, սպիտակուցային, ֆերմենտային, իմունոբիոլոգիական և այլ դեղապատրաստուկների կենսատեխնոլոգիական արտադրության տեխնոլոգիաներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսատեխնոլոգիայի հիմնական արտադրական մեթոդների և
պրոցեսների, մանէաբանական, կենսատրանսֆորմացիայի և այլ
հարակից տեխնոլոգիաների մասին,
2. կիմանա որոշ դասի դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության
մասին,
3. կկարողանա վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի շտամարտադրիչների ստացման գենետիկասելեկցիոն և գենինժեներային մեթոդների
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առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել շտամարտադրիչների ստացման հարմար եղանակ կոնկրետ դասի դեղապատրաստուկների արտադրության համար,
4. կկարողանա վերլուծել և գնահատել կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների առավելությունները, հնարավորություններն ու սահմանափակումները դեղապատրաստուկների արտադրության գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կենսատեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատկությունները, կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների տեսակները` ըստ բիոօբյեկտի
առանձնահատկությունների և նպատակային արգասիքների կիրառման ոլորտների: Թեմա 2` Դեղանյութերի շտամ-արտադրիչների ստացում գենետիկական
սելեկցիայի և գենային ինժեներիայի եղանակներով: Թեմա 3` Դեղանյութերի
կենսասինթեզի տեխնոլոգիա, տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում: Թեմա 4` Կենսասինթեզի արյունքում առաջացած կուլտուրալ հեղուկներից նպատակային դեղանյութերի անջատման, մաքրման և գերմաքրման
տեխնոլոգիաներ: Թեմա 5` Տարբեր դասի դեղանյութերի կենսատեխնոլոգիական արտադրություններ` վիտամինների, ամինաթթվային պատրաստուկների (պոլիամիններ), հակաբիոտիկների, իմունոբիոլոգիական վակցինային պատրաստուկների, ֆերմանտային պատրաստուկների, թօքսինների և
անատօքսինների, գենինժեներային ինսուլինի, ինտերֆերոնի և այլն: Թեմա 6`
Դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության ժամանակ կոնտամինատների
դեմ պայքարի և ասեպտիկության պահպանման մեթոդներ, արտադրութան
էկոլոգիայի և սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովման միջոցառումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M11. Դեղատնային տեխնոլոգիա-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ
ձևավորել գիտելիքների
համակարգ, կարողություններ և հմտություններ տարբեր դեղերի և դեղաձևերի
դեղատնային
պատրաստման
առանձնահատկությունների,
ֆիզիկական,
քիմիական, դեղաբանական անհամատեղելիությունների կանխման ուղիների
մասին: Ֆիտոպատրաստուկների և բուժ-կոսմետիկ դեղաձևերի դեղատնային
պատրաստման առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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կիմանա դեղերի պատրաստման,
հումքի, կիսաֆաբրիկատների և
պատրաստի դեղերի որակի գնահատման մասին,
2. կիմանա դեղերի պատրաստման բարդ դեպքերի, թվացող անհամատեղելիությունների, անհամատեղելիությունների դասակարգման մասին,
3. կկարողանա աշխատել դեղատան ասիստենտական բաժնում, պատրաստել
դեղաձևեր և կատարել պատրաստվող դեղերի որակի ստուգում,
4. կկարողանա դեղատուն մուտք գործած դեղատոմսերով պատրաստել դեղեր՝
հաշվի առնելով բաղադրամասերի համատեղելիությունը,
5. կկարողանա տարբերակել դեղատոմսերում առկա դեղաբանական, ֆիզիկական և քիմիական անհամատեղելիությունները և կանխման հնարավոր
ուղիները,
6. կկարողանա իրականացնել հետազոտություններ դեղաձևերի կատարելագործման ուղղությամբ և աշխատել ընտանեկան բժիշկների հետ համատեղ
տեղեկացնելով նրանց դեղերի և նրանց ռացիոնալ կիրառման մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղերի պատրաստման դժվար դեպքեր և անհամատեղելիություններ: Թեմա 2` Թվացող և իրական անհամատեղելիություններ,
դասակարգում, բացահայտում և վերացման հնարավոր եղանակներ: Թեմա 3`
Հոմեոպաթիկ դեղերի ներդեղատնային պատրաստում, սկզբունքները, պատրաստման մասնավոր տեխնոլոգիան: Թեմա 4` Ֆիտո և բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկներ, պատրաստման մասնավոր տեխնոլոգիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M13. Կլինիկական դեղաբանություն-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
կլինիկական դեղաբուժության հիմունքներին, տարբեր հիվանդությունների
ժամանակ կիրառվող դեղերի կլինիկական էֆեկտիվությունը և անվտանգությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ներքին օրգանների, նյարդային և էնդոկրին համակարգի
հիվանդությունների ժամանակ օգտագործվող դեղերի կլինիկական
դեղաբուժության մասին,
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2.

կիմանա ժամանակակից բժշկության մեջ օգտագործվող հիմնական
ախտորոշիչ մեթոդների կիռարման մասին,
3. կկարողանա վերլուծել և հասկանալ դեղերի ֆարմակոկինետիկան և
ֆարմակոդինամիկան,
4. կկարողանա
վերլուծել
և
գնահատել
դեղերի
ցուցումները,
հակացուցումները, կողմնակի ազդեցուցյունը,
5. կկարողանա վերլուծել և որոշել դեղերի համատեղ ազդեցությունը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հակահիպերտենզիվ դեղերի դասակարգումը և կլինիկական
դեղաբանությունը: Թեմա 2` Սրտի իշեմիկ հիվանդության ժամանակ օգտագործվող դեղերի կլինիկական դեղաբանությունը: Թեմա 3` Բրոնխոօբստրուկտիվ
համախտանիշի ժամանակ կիրառվող դեղերի կլինիկական դեղաբանությունը:
Թեմա 4` Խոցային հիվանդության ժամանակ կիրառվող դեղերի կլինիկական
դեղաբանությունը: Թեմա 5` Ինսուլինի և ներընդունման հակադիաբետական
դեղերի կլինիկական դեղաբանությունը: Թեմա 6` Հակաբիոտիկների դասակարգումը և կլինիկական դեղաբանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M14. Բիոֆարմացիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանիզմի վրա
դեղերի թերապևտիկ ազդեցության կախվածությանը տարբեր գործոններից
(դեղագործական, կենսաբանական և այլն): Ուսանողներին ուսուցանել
դեղագետի գործունեությանը` որպես տեխնոլոգ-հետազոտողի, սովորեցնել
նրանց մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների, պատրաստի և
էքստեմպորալ դեղաձևերի օպտիմալ տեխնոլոգիայի հիմնավորման, ինչպես
նաև նոր դեղերի ստեղծման ժամանակ հետազոտման
կառուցվածքի
ընտրությանը, որը հնարավորություն կտա մշակել առավել էֆեկտիվ
թերապևտիկ ազդեցությամբ դեղեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բիոֆարմացիայի հիմնական տերմինների ու հասկացությունների,
նրա խնդիրների, նպատակների և զարգացման մասին,
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2.

կիմանա դեղաձևերից դեղանյութերի արտազատման աստիճանի, արյան մեջ
դեղանյութերի ներծծման արագության, կենսամատչելիության և կենսահամարժեքության վրա դեղագործական գործոնների ազդեցության մասին,
3. կունենա բավարար գիտելիքներ գործող օրենքների, անհրաժեշտ
փաստաթղթերի ձևակերպման և դեղամիջոցների նախակլինակական
հետազոտությունների (ֆարմակոկինետիկայի և կենսահամերժեքության)
վերաբերյալ,
4. կկարողանա կատարելագործել ավանդական դեղաձևերի
ու միևնույն
սուբստանցիայի հիմքի վրա ժամանակակից դեղերի արտադրությունը և
մշակել առավել
էֆեկտիվ ու ավելի քիչ տոքսիկ ազդեցությամբ
պրեպարատներ,
5. կարողանա վերլուծել և գնահատել դեղերի ազդող նյութի և օժանդակ
նյութերի ազդեցությունը օրգինիզմի վրա տարբեր էկզոգեն և էնդոգեն
գործոնների ազդեցության ներքո /ալկոհոլի, ծխախոտի օգտագործում,
հղիություն, էնդոկրին խանգարումներ և այլն/,
6. կտիրապետի դեղագրքային մեթոդներին և
կենսադեղագործական
հետազոտությունների համար ժամանակակից սարքավորումներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բիոֆարմացիա` գիտություն, որն ուսումնասիրում է դեղագործական գործոնների ազդեցությունը դեղի էֆեկտիվության վրա:
Թեմա 2`
Բիոֆարմացիա` որպես գիտական դիսցիպլինա: Թեմա 3` Դեղագործական
գործոնները: Թեմա 4` դեղերի կենսամատչելիությունը, տրոհման, լուծելիության
և դեղերից դեղանյութերի արտազատման գնահատման ֆարմակո-տեխնոլոգիական մեթոդները: Թեմա 5` բիոֆարմացիա` որպես դեղերի տեխնո-լոգիայի
տեսական հիմք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0606/M15. Ստերիլ դեղերի արտադրություն; Պատշաճ Արտադրական
Գործունեության պահանջները (ՊԱԳ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ստերիլ դեղերի
արտադրության, որակի ապահովման, պատշաճ արտադրական գործունեության և որակի հսկման հիմնական առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստերիլ դեղերի արտադրությանը ներկայացվող հիմնական
պահանջների մասին ,
2. կիմանա պատշաճ արտադրական գործունեության ուղեցույցների մասին,
3. կիմանա դեղերի որակի ապահովման և վերահսկման միջոցառումերի
մասին,
4. կհասկանա ստերիլ դեղերի արտադրությանը ներկայացվող պահանջների նպատակը` նվազագույնի հասցնել

մանրէաբանական, ինչպես

նաև ջերմածիններով և այլ մասնիկներով աղտոտման վտանգը,
5.

կկարողանա վերլուծել

որակի կառավարման և որակի ապահովման

առանձնահատուկ պահանջները:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ստերիլ դեղագործական արտադրանքի արտադրության ՊԱԳ
հիմնական պահանջները: Թեմա 2` Որակի ապահովում և վերահսկում: Թեմա 3`
Ստերիլություն և ստերիլիզացիայի ընթացակարգեր: Վերջնական ստերիլիզացված դեղագործական արտադրանք: Թեմա 4`
Ասեպտիկ եղանակով
պատրաստված դեղագործական արտադրանք: Թեմա 5` ՊԱԳ արտադրական
միջավայր, մաքուր սենյակներ, հիգիենայի գոտիներ: Թեմա 6` Ստերիլ
դեղագործական արտադրություն, սարքավորումներ: Թեմա 7` Դեղագործական
նպատակով օգտագործվող ջուր, ջրապատրաստման համակարգեր: Թեմա 8`
Ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման համակարգեր: Թեմա 9` Անձնակազմին
ներկայացվող պահանջներ, տեղաշարժման ընթացակարգեր: Թեմա 10`
Որակավորում և վալիդացիա: Թեմա 11` Փաստաթղթավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Կամընտրական դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա ¦
0608/M15. Հետերոգեն կատալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ հետերոգեն կատալիզի մասին, բացահայտել նրա ընթացքի պայմանները և օրինաչափությունները
պարամետրերի տարբեր արժեքների դեպքում: Սովորեցնել փորձարարական
տվյալների հիման վրա բացահայտել գործընթացի մեխանիզմը և դրա հիման
վրա որոշել կիրառության բնագավառները, բացահայտել բնության մեջ ընթացող
կատալիզային փոխարկումների մեխանիզմը և այն օգտագործել տեխնոլոգիական պրոցեսներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա հետերոգեն կատալիզի էությունը, ընթացքի պայմանները և
օրինաչափությունները պարամետրերի տարբեր արժեքների դեպքում,
2. կիմանա տեսական և փորձարարական տվյալների հիման վրա
բացահայտել գործընթացի մեխանիզմը, դրա հիման վրա բացահայտել
կարևոր կատալիզային փոխարկումների մեխանիզմը և որոշել
կիրառության բնագավառները,
3. կկարողանա կատալիզային պրոցեսներն օգտագործել կիրառական
նպատակներով, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիաների և հատուկ նշանակության նյութերի
ստացման վրա, կառավարել ընթացքի պայմանները դրանք տեխնոլոգիական պրոցեսներում օգտագործելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հետերոգեն կատալիզի դերը բնական և արդյունաբերական
գործընթացներում: Թեմա 2 Մակրոկինետիկական գործոնների դերը հետերոգեն
կատալիզում: Թեմա 3 Փորձարարական օրինաչափությունների հիման վրա
գործընթացի մեխանիզմի բացահայտումը: Թեմա 4 Կատալիզի կիրառությունը
կարևոր տեխնոլոգիական և նրա դերը կենսաքիմիական գործընթացներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M06. Հոմոգեն կատալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել դուրս բերել հոմոգեն կատալիզի կինետիկական օրինաչափությունները արտահայտող հիմնարար հավասարումները և արտահայտությունները, որոշել դրանք և օգտագործել տարբեր
ռեակցիաների և պրոցեսների համար անհրաժեշտ կատալիզատորներ` նա-
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խանշված վերջանյութեր ստանալու համար: Դիտարկվում են կատալիզի ուսմունքի զարգացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա հոմոգեն կատալիզի էությունը, որոնք տեղի ունեն քիմիական պրոցեսներում, արդյունաբերության և բնության մեջ,
2. կիմանա հոմոգեն կատալիզի տեսակները, տարբեր կատալիտիկ պրոցեսների օրինաչափությունները, ռեակցիաների մեխանիզմները: Կտիրապետի հոմոգեն կատալիզին` տարբեր կոմպոնենտների ազդեցությամբ և տարբեր ջրա-օրգանական լուծույթներում,
3. կկարողանա դուրս բերել հոմոգեն կատալիզի կինետիկական օրինաչափությունները արտահայտող հիմնարար հավասարումները և արտահայտությունները, որոշել և օգտագործել տարբեր ռեակցիաների և պրոցեսների համար անհրաժեշտ կատալիզատորներ` նախանշված վերջանյութեր ստանալու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Դասընթացում դիտարկվում են կատալիզի ուսմունքի զարգացումը: Կատալիտիկ երևույթները բնության մեջ, քիմիական և արդյունաբերական
պրոցեսներում: Թեմա 2 Հատուկ և ընտրողական կատալիզ, կատալիտիկ թույներ և պրոմոտորներ: Թեմա 3 ՝ Հոմոգեն կատալիզի հիմնական օրինաչափությունները և տեսությունները: Հոմոգեն կատալիզի մեխանիզմը: Թեմա 4 ՝ Հիդրոպերօքսիդների և պերօքսիդների կատալիզը անցման շարքի մետաղներով և
դրանց կոմպլեքսներով ջրային և օրգանական միջավայրերում: Թեմա 5 ՝ Հոմոգեն ֆերմենտատիվ կատալիզի հիմունքները` Միխայելիս-Մենտենի հիմնարար հավասարումը: Թեմա 6 ՝Թթվային և հիմնային կատալիզ, Համետի
ֆունկցիան: Թեմա 7՝ Կատալիտիկ, ինքնակատալիտիկ հոմոգեն ռեակցիաների
կինետիկան, ինքնաարգելակում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/MI0. Անօրգանական պոլիմերներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տալ անօրգանական պոլիմերային նյութերի ընդհանուր բնութաիրը, առաջացումը տարրերից և դրանց միացություններից և
դրանց կիրառական ասպեկտրները` քիմիայում, ֆիզիկայում, արդյունաբերու-
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թյան մեջ, տեխնիկայում, բժշկության, գյուղատնտեսության մեջ և էլեկտրոնիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա անօրգանական պոլիմերների հատուկ նշանակությունը կիրառման զանազան ասպեկտներում,
2. կիմանա անօրգանական բնական և արհեստական պոլիմերների ստացման եղանակները և նրանց քիմիական կապերի տարատեսակ բնույթը,
3. կկարողանա հասկանալ անօրգանական պոլիմերների ստացման
եղանակների նրբությունը և տարաբնույթ լինելը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պոլիմերների հատկությունները. գծային պոլիմերային մոլեկուլ,
նրա չափսերը և ձևերը, ամորֆ և բյուրեղային պոլիմերներ: Թեմա 2՝ Բարձրամոլեկուլային միացությունները ֆոսֆորի հենքի վրա, շղթայական և ցանցային պոլիմերներ: Թեմա 3՝ Ծծումբի առայացրած պոլիմերները. Պոլիմերներ թիոթթուների հենքի վրա: Թեմա 4՝ Բորի առայացրած անօրգանային պոլիմերներ: Թեմա 5՝
Ազոտի առայացրած պոլիմերներ: Թեմա 6՝ Սիլիցիում-օրգանական պոլիմերներ:
Թեմա 7` Գերմանիում - օրգանական պոլիմերներ: Թեմա 8` Անագա-օրգանական պոլիմերներ: Թեմա 9`Կապարա-օրգանական պոլիմերներ: Թեմա 10` Կոորդինացիոն պոլիմերներ. ա) բնական կոորդինացիոն պոլիմերներ, բ) լիգանդային
պոլիմերներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M23. Պինդ դիսպերս համակարգերի առանձնահատկությունները

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել որոշակի պատկերացում դիսպերս համակարգերի առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա դիսպերս համակարգերի դերն ու նշանակությունը բնական
համակարգերում և արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում,
2. կիմանա դիսպերս համակարգերի մասնավորապես նանոմասնիկների
առանձնահատկությունները,
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3.

կկարողանա կատարել համապատասխան վերլուծություններ և եզրահանգումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակերևութային երևույթներ և մակերևութային էներգիա: Մակերևութային երևույթների թերմոդինամիկա: Թեմա 2` Ֆազերի բաժանման կորացված մակերևույթների յուրահատկությունները: Պինդ դիսպերս համակարգեր,
պինդ փրփուրներ, ծակոտկեն մարմիններ: Թեմա 3` Պինդ և պնդանման դիսպերս նյութերի ստացումը և դրանց կառուցվածքամեխանիկական հատկությունների կարգավորումը: Կառուցվածքագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M12. Ռեակցիոն դիֆուզիայի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պինդ նյութերում
դիֆուզիայի երևույթի, նրա մեխանիզմների մասին հիմնական պատկերացումներ, ինչպես նաև ծանոթացնել դիֆուզիայի օրենքների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պինդ նյութում ընթացող դիֆուզիոն պրոցեսների բնույթը և
նրանց դերը պինդ-ֆազային ռեակցիաներում,
2. կիմանա պինդ նյութում դիֆուզիայի մեխանիզմները, կտարբերի
ատոմական և ռեակտիվ դիֆուզիան և նրանց իրականացման
պայմաններմ ու կապը ֆազային դիագրամների հետ,
3. կկարողանա վերլուծել պինդ նյութերի մասնակցությամբ ռեակցիոն
դիֆուզիայի մեխանիզմով ընթացող պրոցեսներին վերաբերող
փորձարարական արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմական և ռեակտիվ դիֆուզիա, առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Դիֆուզիայի Ֆիկի հավասարումները, տիրույթի սիմետրիայի ազդեցությունը: Թեմա 3` Դիֆուզիայի գործակից, որոշման եղանակները: Թեմա 4` Սահմանային պայմանները դիֆուզիոն պրոցեսներում: Թեմա 5` Ստացիոնար և ոչ
ստացիոնար դիֆուզիա: Թեմա 6` Դիֆուզիան բազմաֆազ համակարգերում:
Թեմա 7` Դիֆուզիոն զոնայի կառուցվածք և վիճակի ֆազային դիագրամ, փոխա-
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դարձ կապը: Թեմա 8` Դիֆուզիայի հավասարումների համակարգը տարբեր
սահմանային պայմանների համար: Թեմա 9` Դիֆուզիայի գործակիցների հաշվարկի մեթոդներ: Թեմա 10` Ռեակտիվ դիֆուզիայի փորձարարական հետազոտման եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է գրավոր,
մյուսը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/M22. «Դեղերի անալիզ» (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր տեղեկատվություն տալ
դեղանյութերի
արտադրության
մեջ
կիրառվող
բնական
հումքի,
տեխնոլոգիական պրոցեսների վերահսկման, դեղերի անալիզի առավել
ժամանակակից եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
Գիտելիք, որը թույլ կտա իմանալ դեղային հումքի և պատրաստի դեղերի
որակի հսկողության ժամանակակից եղանակների տեսական հիմունքները:
Կհասկանա դեղերի պատրաստման ժամանակ տեղի ունեցող քիմիական
գործընթացների էությունը: Կկարողանա համատեղել անալիզի տարբեր
եղանակների հնարավորությունները և ընտրել տվյալ դեղանյութի կամ ելային
հումքի որակի հսկողության առավել ճշգրիտ և հուսալի եղանակը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Ելային դեղային հումքի և պատրաստի դեղերի որակի հսկուղության
եղանակները: Թեմա 2՝ Դեղերի անալիզում նմուշառման և
նմուշապատրաստման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Դեղերի
անալիզում կիրառվող քիմիական և ֆիզիկաքիմիական եղանակները: Թեմա 4՝
Դեղերի ինքնության հաստատման և ակտիվ նյութի քանակի որոշման
եղանակները: Թեմա 5՝ Դեղերի մաքրության աստիճանի (թունավոր
խառնուկների) որոշման եղանակները: Թեմա 6՝ Մարդու օրգանիզմում դեղերի
մետաբոլիտների որոշման առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Ընթացիկ
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քննության քննական տոմսերը պարունակում են 1 միավորանոց 4 հարց,
գնահատման քայլը՝ 0,5 միավոր:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննության քննական տոմսերը պարունակում են 2 միավորանոց 5
հարց, գնահատման քայլը՝ 0,5 միավոր: Ուսանողի մասնակցությունը
գնահատվում է առավելագույնը 2 միավորով:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Օրգանական քիմիա ¦
0603/ M13. Հալոգեն օրգանական միացությունների քիմիա  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հալոգենօրգանական
միացությունների դասակարգմանը, ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և նրանց կիրառմանը օրգանական սինթեզներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հալոգենօրգանական միացությունների դասակարգումը,
2. կհասկանա հալոգենօրգանական միացությունների կարևոր դերը
օրգանական սինթեզում,
3. կկարողանա որևէ սինթեզում ընտրել կոնկրետ հալոգեն ածանցյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հալոգենօրգանական միացությունների դասակարգումը: Թեմա 2`
Ալիֆատիկ շարքի հալոգեն ածանցյալներ: Թեմա 3` Արոմատիկ շարքի հալոգեն
օրգանական միացություններ: Թեմա 4` Վինիլային և ալիլային շարքի հալոգեն
օրգանական միացություններ: Թեմա 5` Հիշյալ հալոգեն օրգանական միացությունների նուկլեոֆիլ տեղակալման, պոկման ռեակցիաները: Նրանց մեխանիզմները և առանձնահատկությունները: Թեմա 6 Հալոգենօրգանական միացությունների կիրառումը մետաղ օրգանական միացությունների սինթեզներում: Թեմա 7`
Հալոգեն օրգանական միացությունները և շրջակա միջավայրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M14. Չհագեցած միացությունների քիմիա  3 կրեդիտ
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Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին խորացված մատուցել տարբեր դասերին պատկանող չհագեցած C=C, CC կապեր պարունակող օրգանական միացությունների ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները, ինչպես
նաև ծանոթփացնել այդ միացությունների կիրառման ոլորտին ժողովրդական
տնտեսության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա օրգանական միացությունների տարբեր դասերի պատկանող
բազմաթիվ չհագեցած միացությունների ստացման եղանակները և
հատկությունները,
2. կհասկանա, թե ինչ օրինաչափություններով են առաջանում C-C բազմակի կապերը միացություններում և ինչպես են նրանք փոխազդում
տարաբնույթ ռեագենտների հետ,
3. կկարողանա ինքնուրույն ընտրել եղանակներ նրանց ստացումը և ցանկացած քիմիական փոխարկում իրականացնելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ C-C Բազմակի կապերի էլեկտրոնային բնույթը և էլեկտրոնային
տեղաշարժերը էթիլենային և դիենային համակարգերում: Թեմա 2` Երկրաչափական իզոմերիան էթիլենային միացություններում և իզոմեր ալկենների
համեմատական կայունությունը: Թեմա 3 Պոկման ռեակցիաներ, նրանց
դասակարգումը: Թեմա 4 C=C Կրկնակի կապին Նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ և
ազատ ռադիկալային միացման ռեակցիաներ: Թեմա 5`Չհագեցած ածխաջրածինների հալոգեն ածանցյալներ : Թեմա 6 C=C Կապերի օքսիդացման
ռեակցիաներ: Թեմա 7 Չհագեցած սպիրտներ և չհագեցած օքսոմիացություններ:
Թեմա 8` Չհագեցած միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ: Թեմա 9`
Վինիլոգիա: Թեմա 10` CC Եռակի կապով միացություններ, արդյունաբերական
սինթեզներ ացետիլենի հիման վրա: Թեմա 11` ՄԻ քանի կրկնակի կապեր
պարունակող միացություններ` դիեններ, տրիեններ, պոլիեններ: Թեմա 12` C=C,
CC Կապեր պարունակող միացություններ: Վինիլացետիլեն` սացումը,
հատկությունները: Թեմա 13` Վինիլէթինիլ կարբինոլներ: Թեմա 14` Դիվինիլացետիլեն և նրա հոմոլոգները: Դիացետիլեն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0603/ M15. Օրգանական թունավոր նյութերի քիմիա  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ օրգանական թունավոր նյութերի մասին, նրանց սինթեզի, հայտնաբերման և անալիզի վերաբերյալ:
Տալ գիտելիքներ օրգանական թունավոր նյութերը վնասազերծելու և նրանց
պաշտպանվելու մեթոդների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա օրգանական թունավոր նյութերի տեսակները և նրանց ստացման եղանակները,
2. կհասկանա նրանց ազդեցության մեխանիզմը կենդանի օրգանիզմի վրա,
3. կկարողանա իրականացնել օրգանական թունավոր նյութերի սինթեզ,
հայտնաբերում և անալիզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թունավոր նյութերի դասակարգումը և ընդհանուր հատկությունները: Թեմա 2` Գրգռող թունավոր նյութեր: Թեմա 3` Խեղդող թունավոր նյութեր:
Թեմա 4 Մաշկա-վնասվածքային թունավոր նյութեր: Թեմա 5` Ընդհանուր
ազդեցության թունավոր նյութեր: Թեմա 6` Ֆոսֆորօրգանական թունավոր
նյութեր: Թեմա 7 Պսիխոքիմիական թունավոր նյութեր: Թեմա 8`Ֆոտոտոքսիկ
թունավոր նյութեր (Բուսական թույներ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M16. Բնական բարձրամոլեկուլային միացություններ  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բնական պոլիմերների, անօրգանակն և օրգանական աշխարհում դրանց դերի, կառուցվածքի, ստացման , փոխարկումների և կիրառության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական պոլիմերների դերը բնության մեջ և կենդանի օրգանիզմում, դրանց սինթեզի մեթոդները, ֆիզիկական հատկությունները և
կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա պոլիմերների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
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3.

կկարողանա կիրառել իր գիտելիքները պրակտիկայում`կարևոր կենսաբանական խնդիրների լուծման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Բնական պոլիմերների ֆիզ-քիմիզ: Բնութագրիչներ: Թեմա 3` Բնական կաուչուկ, գուտապերչ: Թեմա 4 Պլոլիսախարիդներ: Թեմա 5`Լիգինին: Թեմա 6` Սպիտակուցներ: Թեմա 7
ԴՆԹ
կառուցվածք-սինթեզը: Թեմա 8`Ածխածին պարունակող խառը բնական
պոլիմերներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M17. Կենսաակտիվ պոլիմերներ  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին պոլիմերների աճող
կիրառական հնարավորությունների հետ ինչպես բժշկական, այնպես էլ դեղագործության բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բժշկության մեջ կիրառվող պոլիմերների կառուցվածքային
առանձնահատկություններ, ազդեցության մեխանիզմը,
2. կհասկանա պոլիմերների կիրառության նպատակը, հիմնական մոտեցումները,
3. կկարողանա կողմնորոշվել պոլիմերների նպատակային սինթեզներ
իրականացնելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կենսաակտիվ պոլիմերների բնագավառում հիմնական ուղղությունները, կիրառության յուրահատկությունները և առարկան: Թեմա 2`
Կենսաակտիվ պոլիմերների դասակարգումը: Թեմա 3` Բուժտեխնիկական նշանակության պոլիմերներ: Թեմա 4 Վերականգնողական վիրաբուժությունում
որպես իմպլանտներ կիրառվող պոլիմերները: Թեմա 5` Նյութերի բաժանման և
դիֆուզիայի համար օգտագործվող կենսաակտիվ պոլիմերներ: Թեմա 6`
Կենսապոլիմերների դեղագործական կիրառման մոտեցումները: Թեմա 7
Սեփական ֆիզիոլոգիական ակտիվությամբ օժտված պոլիմերներ, դրանց
դասակարգումը: Թեմա 8` Ֆիզիոլագիական ակտիվությամբ օժտված նյութերի
պոլիմերային անալոգները: Թեմա 9` ՖԱՆ ոչ քիմիապես կապված ներմուծման
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պոլիմերային ձևեր: Թեմա 10` Պոլիմերները իմունոլագիայում: Թեմա 11`
Էլեկտրոակտիվ կենսաակտիվ :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0603/ M18. Վիտամինների քիմիա  3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վիտամինների քիմիզմին և նրանց տրանսֆորմացիային օրգանիզմում :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վիտամինների կառուցվածքը,
2. կհասկանա օրգանիզմի համար նրանց կարևորությունը,
3. կկարողանա տարբերել այս կամ այն վիտամինի առկայությունը կենդանական և բուսական աշխարհում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Վիտամին A-ի ստացումը և կարևորությունը օրգանիզմում: Թեմա 2`
Վիտամին C-ի ստացումը և կարևորությունը օրգանիզմում: Թեմա 3` Վիտամին
P-ի ստացումը և կարևորությունը օրգանիզմում: Թեմա 4` Վիտամին K-ի
ստացումը և կարևորությունը օրգանիզմում: Թեմա 5` Վիտամին PP-ի ստացումը
և կարևորությունը օրգանիզմում: Թեմա 6 Վիտամին D-ի ստացումը և կարևորությունը օրգանիզմում: Թեմա 7` Վիտամին F-ի ստացումը և կարևորությունը
օրգանիզմում: Թեմա 8` Վիտամին B,B6,B12-ի ստացումը և կարևորությունը
օրգանիզմում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Ֆիզիկական քիմիա ¦
0604/M14. Ֆոտոքիմիա և ֆոտոկենսաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆոտոքիմիական
պրոցեսների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ֆոտոքիմիայի հիմնական օրենքները,
2. կհասկանա մոլեկուլում էլեկտրոնային անցումների մեխանիզմները,
3. կկարողանա բացատրել ֆոտոքիմիական բնույթ ունեցող պրոցեսները
օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆոտոքիմիական ռեակցիաներ: Օրգանական մոլեկուլների գրգռում
և ապագրգռում: Թեմա 2՝ Պոտենցիալ էներգիայի կոր և պոտենցիալ էներգիայի
մակերևույթ: Թեմա 3՝ Ֆրանկ-Կոնդոնի սկզբունքը, ճառագայթային անցումներ:
Ոչ ճառագայթային անցումների ֆոտոֆիզիկան: Թեմա 4՝ Տատանողական
ռելաքսացիայի վրա ազդող գործոններ: Ֆոտոքիմիական ռեակցիաների արագության հաստատունի որոշման էքսպերիմենտալ մեթոդներ: Դարձելի էներգիայի
փոխանցում: Թեմա 5՝ Ֆոտոսինթեզ: Ֆոտոհամակարգեր: Թեմա 6՝ Ճառագայթման կենսաբանական էֆեկտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0604/M15. Կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կենսաքիմիական
ռեակցիաների կինետիկական օրինաչափությունների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կենսաքիմիական ռեակցիաների օրինաչափությունները,
2. կհասկանա ֆերմենտատիվ ռեակցիաների մեխանիզմները,
3. կկարողանա կատարել կինետիկական տվյալների վերլուծություն:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆորմալ կինետիկայի օրինաչափությունները, առաջին, երկրորդ,
երրորդ կարգի ռեակցիներ: Թեմա 2՝ ԴՆԹ-ի դենատուրացիան ինչպես երկրորդ
կարգի ռեակցիա: Թեմա 3՝ Իոնական ռեակցիաներ և աղային էֆեկտ: Ռեակցիաներ դիֆուզիոն մարզում: Թեմա 4՝ Ֆոտոքիմիա, ֆոտոկենսաբանություն,
ֆոտոսինթեզ: Թեմա 5՝ Ֆերմենտատիվ կինետիկա: Կինետիկ տվյալների վերլուծություն: Մրցակցող ինհիբիցում: Խալոստերիկ էֆեկտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M16. Պինդ մակերևույյթների քիմիական մշակման եղանակները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պինդ մակերևույթների նանոմետրիկ մակարդակով ընտրողական մշակման մարտավարություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պինդ մակերևույթների քիմիական մշակման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա պոլիմերների մակերևույթների վրա քիմիական տարբեր
ձևափոխությունների իրականացման մեխանիզմները,
3. կկարողանա բացատրել մակերևույթի վրա տարբեր ֆունկցիոնալ
խմբերի ֆիքսման եղանակով կենսահամատեղելի նյութերի ստացման
օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մակերևույթների մշակման քիմիական եղանակները: Մակերևույթների ֆունկցիոնալիզացումը քիմիական “թաց” ճանապարհով: Թեմա
2՝Պոլիմերների մակերևույթների վրա քիմիական տարբեր ձևափոխությունների
իրականացման մարտավարություն, օրինակներ: Թեմա 3՝ Պոլիմերի կողմնային
շղթաների դերիվատիզացիայի տարբեր փուլերը, օրինակներ: Պոլիմերային թաղանթներ, նրանց դասակարգումը և պատրաստման եղանակները: Թաղանթների կիրառման բնագավառները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M30. Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի սպեկտրոսկոպիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի տեսական և էքսպերիմենտալ հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի տեսական հիմունքները,
2. կհասկանա դիէլեկտրիկ ռելաքսացիոն պրոցեսները լուծույթներում,
3. կկարողա վերլուծել դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի սպեկտրերը, գնահատել ռելաքսացիայի ժամանակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի տեսական հիմունքները: Թեմա 2՝
Դիէլեկտրիկների բևեռացում: Դիպոլ մոմենտ և դիէլեկտրիկ թափանցելիություն:
Թեմա 3՝ Էլեկտրական ինդուկցիայի վեկտոր: Կողմնորոշային բևեռացում: Թեմա
4՝ Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի էմպիրիկ նկարագիրը. Դեբայի, Կոուլ-Կոուլի,
Կոուլ-Դէվիդսոնի և Հավրիլիակ-Նեգամիի հավասարումները: Թեմա 5՝
Ռելաքսացիայի ժամանակը և մածուցիկությունը: Թեմա 6՝ Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի չափումների մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/M18. Ատոմային աբսորբցիոն անալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ատոմային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդի տեսական հիմնադրույթների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ատոմային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդի տեսական հիմունքները,
2. կհասկանա ատոմային աբսորբցիոն անալիզում խանգարող ազդեցությունները, նրանց վերացման եղանակները,
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3. կկարողա պատրաստել նմուշ, իրականացնել անալիզ և վերլուծել ստացված տվյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ատոմային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդը: Թեմա 2՝ Ատոմային
էմիսիոն սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 3՝ Ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրոսկոպիա:
Թեմա 4՝ Լույսի աղբյուրները, ատոմիզատռորների տարատեսակները: Թեմա 5՝
Ատոմային աբսորբցիոն մեթոդի զգայնությունը, որոշման սահմանը: Թեմա 6՝
Ատոմային աբսորբցիոն անալիզում խանգարող ազդեցությունները, նրանց
վերացման եղանակները: Թեմա 7՝ Նմուշի պատրաստումը և ատոմային
աբսորբցիոն անալիզի պայմանների ընտրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0604/M19. Ֆլուորեսցենց մեթոդը կենսաբանական համակարգերում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել Ֆլուորեսցենց
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդի տեսական հիմնադրույթների մասին գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Ֆլուորեսցենց սպեկտրոսկոպիայի մեթոդի տեսական հիմնադրույթները,
2. կհասկանա կոմպլեքսագոյացման առանձնահատկությունները,
3. կկարողա պատրաստել նմուշ և վերլուծել ստացված տվյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սպիտակուցների ֆլուորեսցենցիան: Թեմա 2՝ Կոմպլեքսագոյացումը այլ մոլեկուլների հետ: Թեմա 3՝ Թերմոդինամիկական պարամետրերի
որոշումը: Թեմա 4՝ Ֆլուորեսցենցիայի մարում: Ֆլուորեսցենց սպեկտրոսկոպիայի կիրառումը կենսաքիմիայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Էկոլոգիական քիմիա ¦
1306/M23. Էկոլոգիական հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը կայանում է նրանում, որ ուսումնասիրելով
էկոհոգեբանություն առարկան յուրաքանչյուր անձ իրեն զգա որպես բնության
զարգացման էկոլոգիական սուբյեկտ, որպես անհատականության զարգացման
միավոր դիտվում է “անհատ-միջավայր կապը”, որտեղ հոգեբանական կողմը
ապահովում է էկոգիտակցությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մարդ-բնություն փոխհարաբերության հիմքում ընկած հոգեբանական մեխանիզմները և էկոհոգեբանության ձևավորման և դրանց
որոշման հիմնական ուղղությունները,
2. կհասկանա էկոհոգեբանության և էկոգիտակցության անհրաժեշտությունը ժամանակակից կյանքում,
3. կկարողանա բացահայտել էկոլոգիական սթրեսի, աղետների և վտանգների կապը անհատի ձևավորման գործում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էկոհոգեբանության ուսումնասիրման հիմնական ուղղությունները:
«Մարդ-բնություն» փոխհարաբերության հիմքում ընկած հոգեբանական
մեխանիզմները: Թեմա 2՝
Էկոլոգիական գիտակցության ձևավորումը և
դրսևորումը տարբեր տարիքներում: Թեմա 3՝ Էկոլոգիական անվտանգություն:
«Անհատ-միջավայր» կապը: Թեմա 4՝ Էկոգիտակցություն: Էկոլոգիա և սթրես:
Աղետներ: Կենսաբանական վտանգ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M11. Էկոլոգիական աուդիտ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էկոլոգիական աուդիտ հասկացությանը: Կներկայացվեն շրջակա միջավայրի տարբեր ոլորտներում էկոլոգիական աուդիտի իրականացման անհրաժեշտությունը: Կառանձնացվեն նշված ոլորտները կարգավորող փաստաթղթերի աուդիտի առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա էկոլոգիական աուդիտի կառուցվածքը և իրականացման
փուլերը,
2. կհասկանա էկոլոգիկան աուդիտի հիմնական հասկացությունները և
օրինաչափությունները,
3. կկարողանա իրականացնել բնօգտագործման վճարների հաշվարկման
աուդիտ,
4. կտիրապետի էկոլոգիկան աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիական աուդիտի հասկացությունը, զարգացման էտապները և
միջազգային փորձը: Էկոլոգիական աուդիտը որպես էկոմենեջմենթի տարր:
Ձեռնարկությունների էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգը: Թեմա 2 Հողային
իրավունքները կարգավորող փաստաթղթերի աուդիտ: Թեմա 3 Ջրային օբյեկտների նկատմամբ իրավունքները կարգավորող փաստաթղթերի աուդիտ: Թեմա 4
Անտառօգտագործման իրավունքները կարգավորող փաստաթղթերի աուդիտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0607/M05. էկոլոգիական մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էկոմենեջմենթ հասկացությանըֈ Կներկայացվեն էկոլոգիական տարբեր գորշընթացների (էկոփորձաքննություն, էկոմոնիթորինգ) էկոմենեջմենթի հետ ունեցած կապը: Ուսանողներին կներկայացվեն նաև ձեռնարկությունների էկոլոգիական կառավարման գործունեության հիմնական ուղղությունները և էկոլոգիական կառավարման կառուցվածքը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոմենեջմենթ հասկացությունը և նրա կուռուցվածքը,
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2.

կհասկանա էկոլոգիական անվտանգության պլանավորում և էկոլոգիական սերտիֆիկացում հասկացությունները,
3. կկարողանա վերլուծել էկոլոգիական այլ գործընթացների հետ
էկոմենեջմենթի ունեցած փոխկապակցվածությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոմոնեջմենթ հասկացությունը և ուսումնասիրման առարկան:
Թեմա 2 Էկոմենեջմենթը էկոհամակարգերի կայուն զարգացման համատեքստում: Թեմա 3 Էկոլոգիական գործունեության պլանավորում: էկոլոգիական
փորձաքննությունը և մոնիթորինգը որպես էկոմենեջմենթի իրականացման
տարր: Թեմա 4 Ձեռնարկությունների էկոլոգիական կառավարման գործունեության հիմնական ուղղությունները և էկոլոգիական կառավարման կառուցվածքը:
Թեմա 5՝ Արտադրանքի էկոլոգիական մաքրություն և մրցակցություն: Ձեռնարկությունների էկոլոգիական անվտանգություն: Էկոլոգիական սերտիֆիկացումը
որպես էկոմենեջմենթի իրականացման տարր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0607/M19. Ժամանակակից կլանիչներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է անօրգանական և օրգանական ժամանակակից
կլանիչների դրանց օգտագործման մասին, կախված նրանց կառուցվածքային և
այլ բնութագրային առանձնահատկություններից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ժամանակակից կլանիչների մասին, դրանց օգտագործման,
այնուհետև ռեգեներացիայի մասին,
2. կախված նրա գիտելիքների նախնական պաշարից այս կամ այն չափով
կհասկանա տարբերակել կլանիչները մեկը մյուսից,
3. գործնական աշխատանքների արդյունքում ուսանողը կկարողանա
օգտագործել այդ կլանիչները գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից կլանիչների օգտագործման նպատակահարմարությունը և առավելությունները: Թեմա 2՝ Ալյումասիլիկատների անօրգանական
իոնիտների, ածխի օգտագործումը: Թեմա 3՝ Սերպենտինացված ուլտրահիմնա-
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յին ապարների, որպես բնական կլանիչներ օգտագործման նախադրյալները:
Թեմա 4՝ Կլանիչների ռեգեներացիայի եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0607/M16. Վիտամինների քիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են վիտամինների արդիական դասակարգումը
պրովիտամիններ, վիտամինների կատալիտիկ ֆունկցիան, անտիվիտամիններֈ
Ալիֆատիկ շարքի վիտամիններ, ինչպես նաև կենսաակտիվության և կառուցվածքի փոխկախվածությունը: Քննարկվում են նաև վիտամինների բոլոր խմբերի
ներկայացուցիչները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վիտամինների ժամանակակից կյանքում ունեցած դերը,
արդիական դասակարգումը և կենսաակտիվության ու կառուցվածքի
փոխկապակցվածությունը,
2. կհասկանա վիտամինների պակասի և բացակայության հետևանքները և
ախտորոշումը,
3. կկարողանա գործնականում զբացվել վիտամինների հատկությունների
կենսաակտիվության և կառուցվածքի ուսումնասիրություններով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Վիտամինների արդիական դասակարգում: Պրովիտամիններ:
Վիտամինների կատալիտիկ ֆունկցիան: Անտիվիտամիններ: Ալիֆատիկ շարքի
վիտամիններ: Վիտամին C-ի նոր ածանցյալների սինթեզ: Կենսաակտիվության և
կառուցվածքի փողկապը: Թեմա 2 Ացիկլիկ շարքի վիտամիններ: Արոմատիկ
շարքի վիտամիններ: Վիտամիններ-նավթախինոնի ածանցյալներ: Թեմա 3
Օքսիմեթիլպիրիդինային վիտամիններ: B6 խմբի վիտամիններ: Թեմա 4 Վիտամիններ-կոնդեսացված-իմիդազոլ-թիոֆենային համակարգերով: Իզոալլոքսազինային վիտամիններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0707/M97. Էկոլոգիական գենետիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում քննարկվում են գենետիկական թունաբանության, գենետոքսիկ և ցիտոտոքսիկ էֆեկտները, կանցերոգենությունը ճառագայթման և քիմիական գործոնների գենետիկական հետևանքները մարդու մոտ: Դիտարկվում են
ժառանգականորեն պայմանավորված ախտաբանական ռեակցիաները շրջակա
միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ: Քննարկվում է նաև ՄԻԱՎ-ի տարածումը, կենսաբանական ահաբեկչության, մարդու էկոլոգիական գենոմիկայի խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիական գենետիկայի մեթոդները,
2. կհասկանա մարդու էկոլոգիական գենետիկայի խնդիրները,
3. կկարողանա բնութագրել էկոլոգիական ներգործությունը կենդանի
օրգանիզմների գենոմների վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Էկոլոգիական գենետիկայի առարկան և մեթոդները: Գենետիկական թունաբանություն: Գենոտոկսիկ և ցիտոտոքսիկ էֆեկտներ: Կանցերոգենություն: Թեմա 2 Ճառագայթման գենետիկական հետևանքները մարդու մոտ:
Մարդու վրա քիմիական գործոնների ազդեցության գենետիկական հետևանքները: Թեմա 3 Գենետիկորեն մոդիֆիկացված սննդամթերքներ: Թեմա 4 Ժառանգականորեն պայմանավորված ախտաբանական ռեակցիաները շրջակա
միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ: Ֆարմակոգենետիկա: Թեմա 5 Ժառանգականության և միջավայրի գործոնների դերը բազմաֆակտորիալ հիվանդությունների արտահայտման համար: Կենսաբանական ահաբեկչություն: Մարդու էկոլոգիական գենոմիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Դեղագիտություն¦
0606/M19. Կլինիկական կենսաքիմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կլինիկական
կենսաքիմիայի
հիմնական
դրույթներին,
տարբեր
հիվանդությունների
կանխորոշման, կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման արդյունավետության
գնահատման ժամանակակից մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կլինիկական կենսաքիմիայի հիմնական ուղղությունների,
առավել ինֆորմատիվ ախտորոշման ժամանակակից մեթոդների և
բուժման առավել արդյունավետ մեթոդների հիմնահարցերի մասին:
2. կիման հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային-կենսաքիմիական
ախտածնային մեխանիզմների մասին,
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել հիվանդությունների ախտորոշման
և դիֆերենցիալ ախտորոշման տվյալները,
4. կկարողանա վերլուծել ախտաբանական պրոցեսների զարգացման
ախտածնային մեխանիզմները և հիվանդությունների կանխարգելման
հնարավոր ուղիները,
5. կկարողանա լաբորատոր պրակտիկայում իրականացնել լյարդի,
երիկամների, սիրտ-անոթային համակարգի, էնդոտոքսիկոզի և այլ
հիվանդությունների ախտորոշումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆերմենտաբանության արդիական պրոբլեմները բժշկագիտության
մեջ: Ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները և նրանց դերը տարբեր
հիվանդությունների ախտածնության, ախտորոշման ու բուժման գործում: Թեմա
2`
Լիպիդների,
ածխաջրերի,
սպիտակուցների
և
ամինաթթուների,
նուկլեոտիդների փոխանակության և միզաթթվի սինթեզի խանգարումները,
ջրաաղային փոխանակության և մոլեկուլային խանգարումները: Թեմա 3`
Լյարդի (հեպատիտներ), երիկամների (սուր և քրոնիկական անբավարարություն), սիրտանոթային համակարգի (աթերոսկլերոզ, սրտի ինֆարկտ) և
ժառանգական հիվանդությունների, արյան լեյկոզներիի, ճառագայթային
հիվանդության, էնդոտոքսիկոզի, իմունային անբավարարության, շաքարային
դիաբետի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M20. Կենսաթաղանթները դեղաբանության մեջ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենսաթաղանթների կենսաքիմիայի հիմնական դրույթներին, նրանց կառուցվածքին և
ֆունկցիաներին նորմայում, ախտաբանության ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաթաղանթների կենսաքիմիայի հիմնական ուղղությունների, ենթաբջջային գոյացությունների թաղանթային կառուցվածքների առանձնահատկությունների մասին,
2. կիմանա տարբեր հիվանդությունների զարգացման ախտածնային
մեխանիզմներում կենսաթաղանթների քիմիական բաղադրամասերի
որոշման դերի մասին,
3. կկարողան վերլուծել և գնահատել թաղանթային առանձին լիպիդների,
այդ
թվում
ֆոսֆատիդների
փոխանակության
խանգարման
մեխանիզմները նորմայում և ախտաբանության ժամանակ,
4. կկարողան վերլուծել և գնահատել թաղանթային պերիֆերիկ և ինտեգրալ
սպիտակուցների` ԱԵՖազային համակարգի խանգարման մեխանիզմները տարբեր ախտաբանական պրոցեսների ժամանակ,
5. կկարողանա վերլուծել և համեմատական հետազոտությունների
արդյունքում
գնահատել
կենսաթաղանթների
բաղադրամասերի
փոփոխության վրա կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդեցության,
նրանց արդյունավետության գնահատման տվյալները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կենսաթաղանթների ընդհանուր բնութագիրը, նրանց ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 2` Կենսաթաղանթների կառուցվածքը և
ֆունկցիաները նորմայում, ախտաբանության ժամանակ և կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի (հակաբիոտիկներ, հակաբորբոքային նյութեր և այլն) ազդեցության ներքո: Թեմա 3` Լիպիդ-սպիտակուցային փոխազդեցություն: Ֆոսֆոինոզիտիդային ցիկլ: Թեմա 4` Կենսաթաղանթերի ֆունկցիաները: Նյութերի
ակտիվ և պասիվ փոխադրումը նորմայում և ախտաբանության ժամանակ
կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդեցության ներքո: Թեմա 5` Պերիֆերիկ և
ինտեգրալ սպիտակուցներ: Թեմա 6` Գլիկոպրոտեինների դերը կենսաթաղանթներում: Թեմա 7` Թաղանթ կախյալ ֆերմենտների դերը նյութափոխանակության պրոցեսներում նորմայում, ախտաբանության ժամանակ և բուժման
դինամիկայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0606/M21. Դեղագիտական քիմիա, արոմատիկ դեղանյութեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նոր արոմատիկ կառուցվածքով դեղերի ստեղծման ավանդական և ժամանակակից հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական հեռանկարային
հայացք դեղանյութերի անվանակարգման, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի
ստացման և ուսումնասիրման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արոմատիկ դեղանյութերի ստեղծման ժամանակակից հիմնադըրույթների, հիմնական ստացման եղանակների մասին,
2. կունենա բավարար գիտելիքներ դեղանյութերի անվանակարգման, ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի ստացման և ուսումնասիրման մասին,
3. կկարողանա կիրառել դեղագիտական քիմիայի նոր արոմատիկ դեղանյութերի ստեղծման ավանդական և ժամանակակից հիմնադրույթները,
զարգացման խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղերի կարևոր խմբեր ժամանակակից դեղագործական շուկայում:
Թեմա 2` Արոմատիկ միացություններ – դեղագիտական քիմիայի կարևոր մաս:
Թեմա 3` Արլալկիլամիններ: Թեմա 4` Դիարիլմետանի շարքի պրեպարատներ
(hակաալերգիկ դեղամիջոցներ): Թեմա 5` Բենզոլսուլֆանիլամիդներ և նրանց
ածանցյալներ: Սուլֆանիլամիդներ: Թեմա 6` Բենզոլսուլֆոնաթթվի ածանցյալներ: Թեմա 7` Ֆենիլպրոպիոնաթթվի ածանցյալներ: Թեմա 8` Նաֆտալինի
ածանցյալներ: Թեմա 9` Հակասնկային պրեպարատներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0606/M22. Դեղագիտական քիմիա, էսենցիալ սինթետիկ դեղապատրաստուկներ

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացումներ
սինթետիկ
ճանապարով
դեղերի
ստեղծման,
“Հիմնական
Դեղերի”
գաղափարախոսության զարգացման, խնդիրների, ինչպես նաև ստացման
մեթոդների և պոտենցիալ կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված
ֆունկցիաների, պատշաճ մասնագիտական պատկերացումների և նվաճումների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դեղերի հիմնական դասերի և ստացման հիմնական եղանակների
մասին,
2. կիմանա դեղերի կառուցվածքային առանձնահատկությունների, դերի և
կենսաբանական ակտիվության հետ նրանց կապի մասին,
3. կկարողանա կիրառել “Հիմնական Դեղերի” գաղափարախոսության
զարգացման խնդիրները, ինչպես նաև ստացման մեթոդներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սինթետիկ ճանապարով դեղերի ստեղծում: Թեմա 2` Սինթետիկ ճանապարով դեղերի ստացման մեթոդներ: Թեմա 3` Պոտենցիալ
կենսաբանական
ակտիվությամբ
օժտված
ֆունկցիաներ,
պատշաչ
մասնագիտական պատկերացումներ և նվաճումներ: Թեմա 4` ՄԱԿ-ի կողմից
“Հիմնական Դեղերի” ցուցակին ներկայացված պահանջներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0606/M24. Քիմիական թունազերծման հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղային
թունավորումների և դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտների հետևանքով
առաջացած ախտաբանական երևույթների և դրանց կանխարգելման միջոցների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա դեղային թունավորումների առանձնահատկությունների և
տեսակների մասին,
2. կիմանա դեղային թունավորումների վրա ազդող գործոնների մասին,
3. կկարողանա վերլուծել դեղային թունավորումների և դեղերի կողմնակի
ազդեցության մեխանիզմը,
4. կկարողանա ընտրել ճիշտ և արդյունավետ թունազերծման եղանակ,
5. կկարողանա գնահատել դեղերի թունավոր ազդեցությունը տարբեր
օրգան համակարգերի վրա,
6. կկարողանա վերլուծել դեղային թունավորումների հետևանքները և
ընտրել ճիշտ կանխարգելիչ միջոցներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղային թունավորումների ընդհանուր բնութագիրը և
դասակարգումը: Թեմա 2` Դեղերի թունավոր ազդեցության հետազոտության
ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 3` Դեղերի կողմնակի ազդեցության տեսակները` ուղեկցող, թունավոր, ալերգիկ: Թեմա 4` Դեղային թունավորումների վրա
ազդող գործոնները և հետևանքները: Թեմա 5` Թունազերծման մեթոդները:
Թեմա 6` Հակաթույներ: Թեմա 7` Դեղային թունավորումների կանխարգելումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0606/M23. Դեղերի թունագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղամիջոցների
կենսափոխարկման հետևանքով օրգանիզմում առաջացած թունավոր և ոչ
թունավոր արգասիքներին, որոնցից և կախված է դեղի ազդեցության
ժամանակամիջոցը և թունավորության չափը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դեղերի կենսափոխարկման առանձնահատկությունների,
փուլերի և ուղղությունների մասին,
2. կիմանա դեղերի կենսափոխարկման վրա ազդող գործոնների մասին,
3. կկարողանա վերլուծել կենսափոխարկման մեխանիզմը,
4. կկրողանա
գնահատել
դեղի
ազդեցության
ժամանակամիջոցի,
թունավորության
չափի
կախվածությունը
կենսափոխարկման
հետևանքով առաջացած քիմիական միացությունների կառուցվածքից,

– 266 –

5.

կկարողանա գնահատել դեղերի թունավոր ազդեցությունը տարբեր
օրգան համակարգերի վրա,
6. կկարողանա վերլուծել կենսափոխարկման հետևանքները և ընտրել
ճիշտ կանխարգելիչ միջոցներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կենսափոխարկման փուլերը: Թեմա 2` Մետաբոլիզմի վրա
ազդող գործոնները: Թեմա 3` Գլյուկուրոնիդային կոնյուգատների առաջացում:
Թեմա 4` Էլիմինացում, կապը էլիմինացման արագության և թունավորության
չափի միջև: Թեմա 5` Կոնյուգացում ամինաթթուների և գլուկաթիոնի հետ: Թեմա
6` Սուլֆատացումը, մեթիլացումը և ացիլացումը որպես բիոտրանսֆորմացիայի
երկրորդ փուլի հիմնական ուղղություններ: Թեմա 7` Լետալ սինթեզ: Թեմա 8`
Թեմա 9` Էկզոգեն և էնդոգեն քիմիական միացությունները որպես կենսափոխարկման արգասիքներ: Թեմա 10` Կենսափոխարկման ստերեոքիմիական
ուղղությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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