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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:
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:
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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 ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ

1. ԵՊՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ և ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

2. ՀՀ ԿԳՆ. ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

–5–

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հաստատված է
ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2017 թ. մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև`
ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար
սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը
չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է
ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
1
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ
գրաֆիկով։
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2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝

համաձայն

ԵՊՀ-ում

ավարտական

աշխատանքի

և

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների
և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական
բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման
վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով

կրթական

(ուսումնական

ծրագրի

մոդուլների)

ուսումնական

պլանով

աշխատածավալից,

նախատեսված

պարապմունքի

ձևից,

դասընթացների
դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման
ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ
բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով
անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
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բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10
միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական

նյութի

յուրացման

աստիճանը

որոշող

2

ընթացիկ

քննությունների

արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից
յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր,
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթաց2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5։ Առաջադրանքների
գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով։
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը։
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ները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և 11÷12րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ
շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության
դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում:

Ուսանողը

և

դասախոսը

պետք

է

պահպանեն

քննական

տետրում

ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր
նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ
գնահատումով

դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ

քննությունները հանձնելուց

հետո,

եթե

ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ
դասընթացի

եզրափակիչ

քննությանը,

հետևաբար

նաև

լուծարքային

շրջանին

չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում
է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

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

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով
յուրաքանչյուր

ուսանողի

համար

լրացվում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

որտեղ

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները
և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի
կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶Î =

∑ Îñ»¹Çï

։
i

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï i ×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար
12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶ =

ìØ ։
¶Î

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

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

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ
դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

4.2.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն
քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8
միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած
միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
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4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը)
և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել
է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝
Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ
քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը,
բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր
միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել
մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ
կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները:
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի
դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից
անբավարար

և

պարտքերի

մարման

առաջադիմություն

յուրաքանչյուր

ունեցող

շրջանից

ուսանողների`

հետո

ակադեմիական

համալսարանից

հեռացման

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն
ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական

անբավարար

առաջադիմության

պատճառով:

Հեռացված

ուսանողը

վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով
մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1.

Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

5.2.

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ),
ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական
քննությունների

դեպքում՝

համապատասխան

հիմքերը,

ընդհանուր

մրցույթից

դուրս

ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում
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դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա
ընթացքում:
5.3.

Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է
ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին

վերաբերող

դիմումները,

գրությունները

և

համալսարանական

ու

ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և
ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի
անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. 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) առաջարկվող

կրթական

ծրագրերը,

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցը

և

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
− ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
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− առանձին

դասընթացի

նկարագրությունը`

դասընթացի

անվանումը

և

նույնացման

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ
շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի
նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և
ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող
են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող
ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն
ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և
հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը
ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված
ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը,
առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և
սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական
(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական
(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական
պրակտիկա:
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի
ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի
ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում
ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական
գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է
առաջադրանքները:

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված

է դասընթացի կամ դասընթացների

խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի
առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է
ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը
գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
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10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երեքը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող
ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ
չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային
շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի
մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին
այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու

նպատակով

նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ
են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:

– 18 –

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին,
վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի
շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
− սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու
մասնագիտական կրթությունը,
− սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
− մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
− բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ
սահմանված կարգի,
− հիմնական

մասնագիտական

ուսուցումը

համատեղելու

երկրորդ

մասնագիտական

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
− օգտվելու

ԵՊՀ

ուսումնական,

գրադարանից,
գիտական,

լաբորատորիաներից,

բուժական,

տեղեկատվական

մարզական,

պահոցներից,

առողջարանային,

ուսումնա-

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
− ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
− լիազորված

մարմնի

ակադեմիական

սահմանած

արձակուրդ՝

կարգով,

մինչև

մեկ

անհրաժեշտության
տարի

ժամկետով,

դեպքում,

ստանալու

բացառությամբ

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
− սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների
բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
− միջբուհական

փոխանակման

և/կամ

ակադեմիական

շարժունության

ծրագրերի

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու
այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
− ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ
ժամանակահատվածի համար,
− ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական
նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
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13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
− ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
− կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
− հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
− սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
− վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
− հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
− կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Հ ա ս տ ա տ վ ա ծ է՝
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2007 թ. հունիսի 19-ի N 588-Ա/Ք հրամանով

ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

Երևան 2007
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36

Կարգի նպատակը
Բուհում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի4
նպատակը այս ասպարեզում ՀՀ բուհերի համար միասնական կանոնակարգային և կազմակերպական
հենքի ձևավորումն է։

Կարգի խնդիրները
 Կրեդիտային համակարգի համար սահմանել միասնական չափորոշիչներ (սահմանումներ, նորմեր)`
համահունչ ECTS համաեվրոպական կրեդիտային համակարգի պահանջներին, որոնք պետք է
միասնական լինեն ՀՀ բուհական համակարգի համար։
 Սահմանել կրեդիտային համակարգում կիրառվող առանձին գործառույթները, ընթացակարգերը և
գործընթացները, դրանց բնութագրիչները և իրականացման հնարավոր (պրակտիկայում հաջող
կիրառություն գտած) լուծումները և մոտեցումները։
 Տալ ավանդական կրթական համակարգից ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնելու
հիմնադրույթները։
 Բուհերին տրամադրել ուղեցույցներ կրեդիտային համակարգով ուսուցման իրենց սեփական
կարգերը մշակելու համար` ելնելով առանձին բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական
գործառույթների կիրարկման ամբողջականությունից։

4

Այսուհետ կարգ:
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1. Ներածություն
1. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգը ներդրվում է 2007/2008
ուստարվանից, կրթական կրեդիտների` որպես ուսումնական ծրագրերի պարտադիր տարր
ներմուծմամբ և ուսանողների ակադեմիական տեղեկագրերում դրանց պարտադիր նշումով։
2. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ամբողջական (փոխանցման և
կուտակման) կիրարկումը պարտադիր է` սկսած 2010/2011 ուստարվանից։
3. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ազգային համակարգը որպես հիմք է ընդունում
համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգը, որի հիմնական կանոնները գործում են նաև
ազգային

կրեդիտային համակարգում`

գործառույթների

և

ընթացակարգերի

իրականացման

միասնական հենք և ուղեցույցներ տրամադրելով այն կիրարկող բուհերին։
4. Ազգային մակարդակում կրեդիտային համակարգի իրականացման միասնականություն ապահովելու
նպատակով ԿԳՆ5-ն պարբերաբար նորացնում է համակարգը` ներառելով նոր սահմանումներ,
նորմատիվներ, ուղեցույցներ և գործիքակազմ։ Այդ համատեքստում յուրաքանչյուր բուհ ինքնուրույն է
իր կրթական ծրագրերում կրեդիտային համակարգի կիրարկման հարցերում։
5. Սույն օրինակելի կարգի հիման վրա բուհի կողմից ստեղծված կրեդիտային համակարգով ուսուցման
կազմակերպման կարգը հաստատվում է բուհի գիտական խորհրդի կողմից։

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները
Համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները
ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և չեն կարող ձևափոխվել բուհերի
կողմից։
1.

Կարողությունը

գիտելիքի,

ընկալման,

ունակությունների

և

հմտությունների

դինամիկ

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել
մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր (անկախ
բնագավառից)։
2.

Կրթական արդյունքը այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողը
ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման
չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատել դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի
ձեռքբերման մասին։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են
կրեդիտի շնորհման պահանջները։

3.

Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն
մասն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է`
դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4.

ECTS Կրեդիտը Դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային արդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի
չափման պայմանական միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների
դրական գնահատումից հետո։

5.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
−

ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները,

5

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:

– 24 –

այդ

թվում`

մասնակցությունը

պարապմունքներին,
ավարտական

լաբորատոր

աշխատանքների

դասախոսություններին,
աշխատանքներին
կատարումը,

և

սեմինար

և

պրակտիկաներին,

քննություններին

գործնական
կուրսային

և

նախապատրաստվելը

և

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
−

կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ
կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի
կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),

−

կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված կրթական արդյունքի
գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական
մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների
կամ թվանշանների) հետ միասին,

−

ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման)
աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության)
ծավալը,

−

կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած

−

կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է գնահատականներով։

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով,
Կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխադարձ ներգործության որևէ կապ չկա։
6.

Կրեդիտային

համակարգը

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման,

ակադեմիական

կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և
փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորման աստիճանը շնորհվում է
կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
7.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական համաեվրոպական
կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում
գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության
տարածքում (ԵԲԿՏ) ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու համար։

8.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի հատկանիշներն են.
−

կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ
ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,

−

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

համառոտագրերը,

նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
պետք է նախապես հրապարակվեն (տպագրվեն կամ տեղադրվեն բուհի կայքում),
−

հավատարմագրված

բուհերում

և/կամ

կրթական

ծրագրերում

ստացված

կրեդիտները

սկզբունքորեն փոխանցելի են բուհերի և կրթական ծրագրերի միջև, եթե դրանց կրթական
արդյունքները համարժեք են,
−

եթե կրեդիտների փոխանցման գործընթացում ներգրավված բուհերը այդ մասին կնքել են ECTS-ի
պահանջներին համապատասխանող եռակողմ (ուսանող, առաքող և ընդունող բուհեր) կրթական
համաձայնագիր, ապա այն ունի իրավական ուժ։
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3. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
1.

Ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնող բուհերը պետք է իրականացնեն համապատասխան
ծրագրային և կազմակերպական վերափոխումներ, որոնց մասշտաբները պայմանավորված են
բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթների ներդրման ամբողջականութունից։

2.

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա)

կրեդիտների

փոխանցում,

ինչը

ենթադրում

է

ուսումնական

ծրագրի

բոլոր

բաղկացուցիչների աշխատածավալների կրեդիտների օգնությամբ արժևորում և այդ
կրեդիտների փոխանցման հնարավորություն,
բ) կրեդիտների կուտակում, ինչը ուսանողին տալիս է դասախոսի, դասընթացների և դրանց
յուրացման կիսամյակների ընտրության, ինչպես նաև ուսումնառության ինտենսիվության
կարգավորման հնարավորություն և ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական
կուտակման գործընթացի առկայություն։
Այս գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում համապատասխան
ընթացակարգերով։

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

3.
−

մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական
մոդուլներ,

կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ,

պրակտիկաներ

և

այլն)

աշխատածավալներն արտահայտված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն
(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 համապատասխան։

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

4.
−

ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ ընտրովի դասընթացներից,
որոնց

յուրացման

հաջորդականությունը

սահմանափակվում

է

միայն

դասընթացների

նախապայմաններով,
−

ուսանողների 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` կախված դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և/կամ դասախոսի նախապատվությունից,

−

ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ուսումնառության
ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն6։

5.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթը պահանջում է միայն ծրագրային վերափոխումներ, իսկ
կրեդիտների կուտակման գործառույթը` նաև ուսման կազմակերպման գործընթացի
համապատասխան վերակառուցում` պահանջվող ընթացակարգերի ապահովման նպատակով։

6.

6

2007/08 ուս.տ-ից կրեդիտային համակարգը ՀՀ բուհերի բակալավրի կրթական ծրագրերում կարող է
ներդրվել միայն փոխանցման գործառույթի մասով (առանց 3-րդ կետի II մասի), իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրերում` նաև կուտակման գործառույթով (առանց 4-րդ կետի V մասի)։

Ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի առկայություն։
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4. Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը ՀՀ բուհական համակարգում
4.1. Տարեկան աշխատածավալը և ուսումնական բեռնվածությունը
1.

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոր կրթական աստիճաններում առկա ուսուցմամբ
ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60
ECTS կրեդիտի։

2.

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

3.

Ուսումնական տարվա
ուսումնական

տևողությունը 40 շաբաթ է, որից առնվազն 32-ը տրամադրվում է

պարապմունքներին։

Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային։
4.

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

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը կազմում է
23-30 ժամ7, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 15-22 ժամ։

6.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ
ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60
կրեդիտ։

7.

Բացառիկ

դեպքերում,

ուսման

բարձր

առաջադիմություն

ցուցաբերած

ուսանողը

համապատասխան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով
սահմանված

կրթական

արդյունքին

հասնելու

համար

միջին

ուսանողից

պահանջվող

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից8։
2.

Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ։
Կրեդիտների թիվը կախված է նաև պարապմունքների ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդներից և այլն։

3.

Դասընթացը մշակող ուսումնական ստորաբաժանումը այնպես է պլանավորում ուսանողի
ուսումնական

աշխատանքը,

որ

դրա

կատարման

համար

պահանջվող

ժամաքանակը

համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
4.

Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտները պետք է ունենան ամբողջական արժեքներ`
ուսումնական ծրագրի մանրատվածության վտանգից խուսափելու և դասընթացների ընտրությունը
(այդ թվում նաև այլ կրթական ծրագրերից) դյուրացնելու նպատակով։

7
8

Առանց ֆիզդաստիրակության պարապմունքների։
Տե´ս «Ուսումնական ծրագրի (պլանի) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման
մեթոդական ուղեցույցը»։
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5.

Ուսանողի

կողմից

կարողությունների

ծրագրի
ձեռքբերումը

ընդհանուր

կրթական

հաստատվում

է

արդյունքներին

ավարտական

համապատասխան

աշխատանքի

(նախագիծ,

ատենախոսություն և այլն) կատարումով և պաշտպանությամբ կամ ծրագրի ավարտից հետո
կազմակերպվող

ավարտական

(պետական)

քննությամբ,

որը

չի

կրկնում

կիսամյակային

քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները
1.

Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ բժշկական
մասնագիտությունների համար` 300 կրեդիտ։

2.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 60-120 կրեդիտ է, իսկ

3.

Բոլոր երեք աստիճանների կրթական ծրագրերում9 ներառված դասընթացները կամ կրթական

բժշկական մասնագիտությունների համար` 180 կրեդիտ։
մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։

4.4. Գնահատման համակարգը
1.

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը պետք է ունենա գնահատման և նշագրման
հստակ և հրապարակված չափանիշներ։

2.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա առանց դժվարության
հաշվարկելու կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած
վարկանիշային

միավորները10`

միևնույն

ծրագրում

ընդգրկված

տարբեր

ուսումնական

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար։
3.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի
միջին

որակական

գնահատականը

կիսամյակի

և

ուսումնառության

ցանկացած

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման համար։
4.

Գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշագրումով տարբերակված

5.

Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից (ստուգարք կամ տարբերակված

գնահատականներով, այնպես էլ «ստուգված/ չստուգված» սկզբունքով։
գնահատում) անկախ բոլոր տեսակի գնահատումներն իրականացվում են ուսումնական
պարապմունքների

ավարտից

հետո`

առանձին

քննաշրջաններում

կազմակերպվող

11

քննությունների օգնությամբ ։

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

Ակադեմիական տեղեկագիրն օգտագործվում է ուսանողի ուսումնական գործունեությունը և
առաջադիմությունն ուսման որոշակի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար`
ուսումնասիրած դասընթացների և կրթական մոդուլների, շնորհված կրեդիտների և ստացած
գնահատականների գրանցման միջոցով։ Այն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական
աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։

9

Բացառությամբ երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի որոշ հետազոտական բաղադրամասերի։
Սահմանումը տե´ս 4.5. կետում։
11
Բացառությամբ դասընթացը սեղմ ժամկետներում վարող այցելու դասախոսի, որը կարող է ընդունել քննությունը դասընթացի
ավարտին` քննաշրջանի համար առանձնացվող ժամկետից առաջ։
10
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2.

Բուհի համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանումը յուրաքանչյուր ուսանողի համար նրա
ընդունման պահից սկսած վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի վաստակած կրեդիտները և գնահատականներն ըստ
կրթական մոդուլների և կիսամյակների։

3.

Ուսանողի ստացած կրեդիտը վավերագրվում է նրա ակադեմիական տեղեկագրում և ուժի մեջ է
նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր

փոփոխություններից։
4.

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար
ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և
մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունը ամբողջացնող
ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները12`
−

5.

գումարային կրեդիտների քանակը,
− գնահատված կրեդիտների քանակը,
− վարկանիշային միավորները,
− միջին որակական գնահատականը։
Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

6.

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է տարբերակված
գնահատականներով։

7.

Վարկանիշային միավորը բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող

8.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է,

գնահատականների արտադրյալների գումարն է։
որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։
9.

Տարբերակում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և ամփոփիչ
(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորներ և ՄՈԳ-եր։

10.

Բուհը պարտավոր է ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում, համաձայն բուհում գործող
կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ
ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար։

5. Կրեդիտային համակարգի տարրերը և ընթացակարգերը
5.1. Ուսումնական ծրագիրը (պլանը) և ավարտական պահանջները
1.

Մասնագիտության

ուսումնական

ծրագիրը

(պլանը)

ներկայացվում

է

համապատասխան

կրթամասերում խմբավորված պարտադիր և ընտրովի (եթե այդպիսիք նախատեսված են)
դասընթացների ցանկով։ Կրթամասերի քանակը և անվանումները սահմանում է բուհը։
2.

Յուրաքանչյուր դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար նշվում է նրա եզակի նույնացման
թվանիշը (դասիչը), լրիվ անվանումը, հատկացված կրեդիտների քանակը, պարապմունքի
իրականացման ձևը, կիսամյակի համարը (ամրագրված ուսումնական պլանի դեպքում) կամ
անվանումը (աշնանային/գարնանային` ճկուն ուսումնական ծրագրի դեպքում), դասընթացի
նախապայմանը (եթե այդպիսին կա) և գնահատման ձևը։

12

Տես ակադեմիական տեղեկագրի օրինակելի ձևը։
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3.

Կրթական ծրագրի ավարտական պահանջներում նշվում է համապատասխան որակավորում
շնորհելու համար անհրաժեշտ կրեդիտների ընդհանուր քանակը (այդ թվում` ըստ կրթամասերի)
և նվազագույն ամփոփիչ ՄՈԳ-ը (ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմ կարող է սահմանվել նաև
մասնագիտական կրթամասի համար)։

4.

Բուհը, իր հայեցողությամբ, կարող է սահմանել ընդհանուր ավարտական պահանջներ, որոնք
ընդհանուր

են

տվյալ

աստիճանի

կրթական

բոլոր

մասնագիտությունների

համար

և

մասնագիտական ավարտական պահանջներ, որոնք վերաբերում են միայն առանձին մասնագիտություններին։

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1.

Մեծածավալ դասընթացները կարող են բաժանվել առանձին կրթական մոդուլների։ Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` ելնելով նվազագույն կիսամյակների ընթացքում դրանք
ավարտելու սկզբունքից։

2.

Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց բնույթով բաժանվում են 3 հիմնական խմբերի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնք յուրացվում են սահմանված կիսամյակներում,
բ) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ընտրում է ուսանողը`
պահպանելով դրանց նախապայմանները,
գ) ընտրովի դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց
յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

Բուհը հրապարակում է դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ բուհի կայքում

2.

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է բուհում իրականացվող կրթական ծրագրերի

տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով), որը թարմացվում է յուրաքանչյուր ուստարի։
վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու համար և պետք է պարունակի.
ա) ընդհանուր տեղեկատվություն բուհի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական
ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ընդունելության պայմանները,
ուսումնական
(հատկապես

գործընթացի
կրեդիտների

ժամանակացույցը,
կուտակման,

հիմնական

պաշտոնական

ներբուհական

ճանաչման

և

կանոնները
փոխանցման

վերաբերյալ) և այլն։
բ) տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
նպատակները

և

նախանշված

ելքային

արդյունքները,

կրթությունը

շարունակելու

հնարավորությունները, ծրագրի կառուցվածքը կրեդիտներով, քննական և գնահատման
կանոնները,

ավարտական

ատեստավորման

ձևը,

պրակտիկաների

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը և այլն,
- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը
(որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն դասընթացի տեսակի և մակարդակի
վերաբերյալ), ուսուցման տարին և/կամ կիսամյակը, դասընթացի կրեդիտների քանակը
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի),
դասընթացի

խնդիրներն`

կարողություններով,

արտահայտված

համառոտագիրը
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կրթական

(հակիրճ

արդյունքներով

բովանդակությունը),

և

սպասվող

անհրաժեշտ

նախապայմանները,

երաշխավորվող

գրականությունը,

ուսուցման

և

գնահատման

մեթոդները, դասավանդման լեզուն և այլն։
գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- անհրաժեշտ տեղեկատվություն օտարերկրյա ուսանողների համար` ուսումնառության և
բնակվելու

պայմանները,

միջազգային

կրթական

ծրագրերը,

լեզվական

գործող

դասընթացները և այլն,
- նյութական

օգնության

հնարավորությունները,

ուսման

վարձերի

զեղչման

և

փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսումնական ենթակառուցվածքները և այլն։

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը
1.

Ուսումնական տարվա սկզբում բուհը հրապարակում է (տպագրված և/կամ բուհի կայքում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով) տվյալ ուստարվա ուսումնական օրացույցը
(ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը) ըստ կիսամյակների, որտեղ ըստ
օրերի նշվում են ուսուցման սկիզբը և ավարտը, դասընթացներին գրանցման (եթե նախատեսված
է) և այդ գրանցումներում փոփոխությունների կատարման ժամկետները, քննաշրջանները և
արձակուրդները։

2.

Եթե ուսումնական գործընթացով նախատեսված է դասընթացներին ուսանողների գրանցման
գործառույթ, ապա բուհը կիսամյակի սկզբից առնվազն 1 շաբաթ առաջ հրապարակում է
դասընթացների

և

քննությունների

ժամանակացույցը,

որը

տեղեկատվություն

է

տալիս

դասընթացների կայացման վայրի, օրվա և ժամի, դասախոսի, ուսանողների թույլատրելի
քանակների, քննությունների օրվա և այլնի վերաբերյալ։

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին
1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

օգտագործվում

են

համապատասխան

գործիքներ և ընթացակարգեր, մասնավորապես` ուսումնառության անհատական ծրագրեր և
ուսանողների գրանցում դասընթացներին։
2.

Ուսումնառության

անհատական

ծրագիրը

կազմելիս

ուսանողի

համար

ելակետային

փաստաթուղթ է ծառայում դասընթացների տեղեկագիրքը։
3.

Հիմք ընդունելով դասընթացների տեղեկագրքում տրված կրթական ծրագրի ավարտական
պահանջները, առաջարկվող դասընթացների ցանկը և առանձին դասընթացների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,

ուսումնառության

սկզբում

ուսանողն

ուսումնական

խորհրդատուի

օգնությամբ կազմում է ուսումնառության իր անհատական ծրագիրը, այն տալիս է հաստատման
համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարին և օրինակներից մեկը հանձնում
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցին13։
4.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը մշակում է բուհը։ Անհատական ծրագրում
ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների ներկայացվում են պարտադիր և ընտրովի
դասընթացների ցանկը և դրանց ամրագրված կրեդիտները։

13

Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի վերաբերյալ տե’ս ստորև։

– 31 –

5.

Անհատական ծրագրում նշված դասընթացներում ընդգրկվելու համար ուսանողը սահմանված

6.

Դասընթացներին գրանցման գործընթացը կարող է սկսել նախորդ կիսամյակում և շարունակվում

ժամկետներում պետք է գրանցվի ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցում։
է մինչև տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված
լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի սկիզբը։
7.

Դասընթացներին ուսանողների ընդգրկումն իրականացվում է ըստ գրանցման հերթականության,
եթե այլ բան նախատեսված չէ դասընթացի նախապայմանով։

8.

Սահմանված ժամկետից 2 շաբաթ հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի
գրանցումները դադարեցվում են։

9.

Բուհը կարող է չեղյալ հայտարարել ցանկացած դասընթացի անցկացումը տվյալ կիսամյակում,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։ Նման դեպքերում այդ դասընթացին
գրանցված ուսանողները սահմանված ժամկետներում իրենց անհատական ուսումնական
ծրագրերում կատարում են համապատասխան փոփոխություններ` ընտրելով նոր դասընթաց,
իսկ չկայացած դասընթացը կարող է տեղափոխվել հաջորդ տարի։

10.

Անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված ժամկետներում ուսանողը կարող է փոփոխություններ
կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում` դրանք նախապես համաձայնեցնելով իր
ուսումնական խորհրդատուի և համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարության հետ,
այնուհետև գրանցվել նոր դասընթացների։

11.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների դեպքում (դասընթացի բացթողում
և/կամ ավելացում) ուսանողը լրացնում է փոփոխությունների համապատասխան ձևաթերթը։

12.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը

մշակում է բուհը։

Ձևաթերթում նշվում են բաց թողնված և/կամ ավելացված դասընթացները և դրանց կրեդիտները,
համապատասխան կիսամյակները և ուստարիները։
13.

Անհատական ծրագրի փոփոխության (դասընթացից ազատումը, դասընթացի բացթողումը և
դասընթացի ավելացումը) ընթացակարգը հետևյալն է`
13.1. դասընթացից ազատվելը.
ուսանողը կարող է չեղյալ համարել ցանկացած նախորդ գրանցում տվյալ դասընթացին՝ մինչև
տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը,
13.2. դասընթացի բացթողումը.
ա) ուսանողը կարող է բաց թողնել դասընթացը ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝
պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում,
բ) տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 8-րդ շաբաթը ներառյալ բացթողումը ձևակերպելու համար
ուսանողը պարտավոր է ստանալ նաև այն վարող դասախոսի և համապատասխան
ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարության համաձայնությունը,
13.3. դասընթացի ավելացումը.
ուսանողն իր ընտրացանկում դասընթաց կարող է ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և
դասախոսի համաձայնությամբ՝ պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում։

14.

Ուսանողը կազմում է տվյալ կիսամյակի պարապմունքների իր անհատական դասացուցակը`
ելնելով ուսումնառության իր անհատական ծրագրից և դասընթացների հրապարակված
ժամանակացույցից։

15.

Սահմանված ժամկետում ուսումնառության անհատական ծրագիր չներկայացնելու դեպքում
բուհն ուսանողի ուսումնառությունը կազմակերպում է տվյալ մասնագիտության համար
կազմված տիպային ուսումնական պլանով։

16.

Բուհում

կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

բացակայության

դեպքում

գործում

են

ավանդական ուսումնական պլանները` դասընթացների և կրթական մոդուլների յուրացման
ամրագրված հաջորդականությամբ։
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5.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, փորձաշրջանի

2.

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`

կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ուսանողների։
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով);
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր
դասընթացների14 կրեդիտները;
գ) ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի
նվազագույն շեմը։
3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում
նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղել թերացումներն
ու բացթողումները և բարձրացնել ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին
համապատասխան։ Փորձաշրջանի տևողությունը սահմանում է բուհը։

5.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը դառնում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված
ժամկետում չի դուրս գալիս այդ կարգավիճակից։

6.

Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող
ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային
միավորների օգնությամբ։

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
1.

Դրական գնահատված դասընթացի քննության վերահանձնում չի թույլատրվում։

2.

Անբավարար գնահատված դասընթացի վերահանձնման կարգը սահմանում է բուհը։

3.

Տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմն ապահովելու
նպատակով ուսանողը համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման թույլտվությամբ կարող
է կրկնել դասընթացը, սակայն տվյալ դասընթացին հատկացված կրեդիտներից ավել կրեդիտներ
ուսանողին չեն տրվում, իսկ ՄՈԳ-ում հաշվի է առնվում այդ դասընթացի վերջին գնահատման
արդյունքը։

4.

Հաջողությամբ հանձնած դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական
տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ուսանողի ցուցաբերած առաջադիմությունից
կամ ուսման ընդհատման հանգամանքից։

5.

Կրեդիտների կուտակման արդյունքում վերանում է բուհից հեռացված ուսանողի կողմից կիսամյակը
ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

Կրեդիտները մեկ բուհից մյուսը փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի
կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի
հիման վրա` երկու բուհերի համաձայնությամբ։

2.

Կրեդիտները

փոխանցելի

են

ուսումնական

ծրագրերի

և

բուհերի

միջև,

եթե

դրանք

համապատասխանում են որոշակի պահանջների։ Որևէ ուսումնական ծրագրից ստացված
կրեդիտները կարող են փոխանցվել մեկ այլ ուսումնական ծրագիր, եթե`
ա) դրանց բովանդակությունները միանման են,
14

Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 5.2, կետ 2։
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բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները
համարժեք են։
3.

Այլ բուհում ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի անցկացման դեպքում ուսումնառության
ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, առաքող և ընդունող բուհերի
միջև։

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

շրջանավարտների

աստիճանաշնորհումը

կատարվում է ծրագրի ավարտական պահանջների կատարման աուդիտից հետո, որը կատարվում է
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցի և համապատասխան ուսումնական
ստորաբաժանման մասնակցությամբ։
2.

Ավարտական աուդիտով ստուգվում են ուսանողի ակադեմիական տվյալների (կուտակած
կրեդիտների քանակի ու բովանդակության, ամփոփիչ ՄՈԳ-ի և ավարտական ատեստավորման)
համապատասխանությունը մասնագիտության ավարտական պահանջներին։

6. Կրեդիտային համակարգի ինստիտուտները
6.1. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի համակարգումը
1.

Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործառույթների կազմակերպման համար բուհերը նշանակում են համապատասխան բուհական համակարգողներ։

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը
1.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերը

կազմելու

և

ուսման

ընթացքում

նրանց

աջակցելու

նպատակով

բուհերի

մասնագիտացնող ստորաբաժանումները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների
ծառայություն, որում ընդգրկվում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետները։
2.

Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի խորհրդատուների թիվը սահմանում է բուհը`
ելնելով դրանցում ընդգրկված ուսանողների քանակից և բուհի ռեսուրսային հնարավորություններից։

3.

Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի
քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված ուսանողների առաջընթացը`
առաջինից մինչև ավարտական կուրս։

4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, առավել արդյունավետ և
նախընտրելի անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու նպատակով նրանց համար
պարբերաբար իրականացնում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, աջակցում
անհատական ծրագրերում փոփոխություններ կատարելիս և այլ հարցերում։

5.

Ուսումնական խորհրդատուի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանում է բուհը։
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6.3. Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը
Կրեդիտների կուտակման գործառույթի ընթացակարգերը ապահովելու նպատակով բուհերը կարող
են ստեղծել համաբուհական կամ ֆակուլտետային ակադեմիական գրանցումների գրասենյակներ։
Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի հիմնական գործառույթներն են.
1)

կազմել և հրապարակել (տպագիր և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով) բուհի դասընթացների
տեղեկագիրքը յուրաքանչյուր ուստարվա համար,

2)

կազմել

և

հրապարակել

(տպագիր

և/կամ

էլեկտրոնային

տարբերակով)

տեղեկագրքում

ներկայացված դասընթացների և դրանց քննությունների ժամանակացույցերը յուրաքանչյուր
կիսամյակի համար,
3)

ապահովել դասընթացներին ուսանողների գրանցման

և ընդգրկման (այդ թվում` ինտերնետի

օգնությամբ) գործընթացը,
4)

ապահովել

դասընթացների

և

դրանց

առանձին

բաղադրամասերի

ուսումնական

հոսքերի

ձևավորումը և պարապմունքների կազմակերպումը,
5)

գրանցել և հսկել ուսանողների դասահաճախումները,

6)

ապահովել

քննական

արդյունքների

ամփոփագրերի

մուտքագրումն

պատրաստումը,

ուսանողների

տրամադրումը

ակադեմիական

և

քննությունների

տվյալների

միասնական

(էլեկտրոնային) բազայում,
7)

հաշվարկել և վերահսկել ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության ցուցանիշները (ՄՈԳ և
կուտակած կրեդիտների քանակ), պատրաստել և պարբերաբար թարմացնել ուսանողների
ակադեմիական տեղեկագրերը,

8)

համապատասխան

ուսումնական

ստորաբաժանումներին

(ֆակուլտետներին)

տրամադրել

9)

ուսումնական ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացնել ավարտական պահանջների

տեղեկատվություն ուսանողների առաջադիմության և դասահաճախումների վերաբերյալ,
կատարման աուդիտ,
10) ապահովել գրասենյակի կայքի շահագործումը, անհրաժեշտ ուսումնական (դասընթացների և
քննությունների

ժամանակացույցեր)

և

մեթոդական

(դասընթացների

տեղեկագիրք)

տեղեկատվության տեղադրումը կայքում և դրանց պարբերաբար թարմացումը,
11) իրականացնել օժանդակ և հարակից այլ գործառույթներ։

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ

կրեդիտային

համակարգով

ուսուցման

կարգին

և

ուսումնառության

իր

անհատական ծրագիրը կազմելիս խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- կանոնավոր հաճախել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում ընդգրկված բոլոր
դասընթացներին։
2.

Ուսանողը`
- պետք է հաշվի առնի, որ ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը չի ստուգում և, հետևաբար,
ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի կողմից ընտրված դասընթացների կայացման
ժամերի համընկման և ուսումնական ծրագրի պահանջներին դրանց համապատասխանության
համար,
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- կրում է անձնական պատասխանատվություն ուսումնառության իր անհատական ծրագրի և
պարապմունքների դասացուցակի ճշտության և ամբողջականության ապահովման, դրանց
ստուգման և ցանկացած սխալի կամ բացթողման անհապաղ ճշտման համար։
3.

Ուսանողն իրավունք ունի`
- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար բուհի կողմից
առաջադրվող

պարտադիր

և

ոչ

պարտադիր

դասընթացներ`

ուսումնական

ծրագրի

պահանջներին համապատասխան,
- միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում
կատարելու ընտրություն` ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի
կայացման ժամանակացույցից,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ
դասընթաց, որը դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի կանոններով սահմանված
կարգով,
- 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 բուհում,
- հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` կազմված
ուսումնառության լրիվ կամ որևէ շրջանի համար։

7. Այլ դրույթներ
7.1. Բուհի տարեկան ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկը
1.

Ուսումնական ծրագրում և դասընթացների տեղեկագրքում դասընթացին հատկացված կրեդիտների
հետ մեկտեղ նշվում է նաև շաբաթական լսարանային ժամաքանակն ըստ պարապմունքի ձևերի
(դասախոսություններ, գործնական, սեմինար, լաբորատոր պարապմունքներ և այլն)։

2.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծության և առանձին դասընթացներին ուսանողների գրանցման տարիների
ընթացքում կուտակված վիճակագրական տվյալների հիման վրա բուհը կազմում է ինչպես հաջորդ
ուստարվա ուսումնական բեռնվածությունը, այնպես էլ դասընթացների ու քննությունների
ժամանակացույցերն ըստ կիսամյակների։
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Ֆիզիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում «Ֆիզիկա»
մասնագիտության գծով, որը ներառում է երկու ծրագիր
1. «Ֆիզիկա»
-055101.01.6
2. «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա»
-055101.02.6

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 մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր
կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական

36

12

Պարտադիր

32

9

Կամընտրական

4

3

6

3

Պարտադիր

6

3

Կամընտրական

0

0

Ընդհանուր մասնագիտական

150

27

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ

24

9

Կրթական այլ մոդուլներ

24

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

240

56

Մաթեմատիկական և բնագիտական

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

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

32 ժամ*

30 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ
հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10 % թույլատրելի
շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը
համապատասխանում է 240 կրեդիտի։

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 կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված
է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։
38

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

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)1

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1401/Բ01

Հայոց լեզու և գրակ.-1

2

30 (6/24/0)

1

ստուգարք

1401/Բ02

Հայոց լեզու և գրակ.-2

2

32 (6/24/0)

2

առ.ընթ.գն.

1704/Բ01
1704/Բ02
1602/Բ01
1602/Բ02
1704/Բ03
1602/Բ03

Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-12
Օտար լեզու-2
Լրացուցիչ լեզվական
դասընթաց (Ռուսաց լեզու
-3 կամ Օտար լեզու-3)
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Փիլիսոփայության հիմունքներ

4
4
4
4

60(0/60/0)
60 (0/60/0)
60 (0/60/0)
60 (0/60/0)

1
2
1
2

ստուգարք

4

60 (0/60/0)

3

առ.ընթ.գն.

2

30 (24/6/0)

1

ստուգարք

2

30 (24/6/0)

2

առ.ընթ.գն.

4

60 (46/14/0)

3

առ.ընթ.գն.

Ֆիզդաստիարակություն

–

120(0/120/0)

1,2,3,4

ստուգարք

1106/Բ01
1106/Բ02
1302/Բ01
0001/Բ01

ստուգարք
ստուգարք
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/Բ01

Տնտեսագիտություն

1202/Բ01

Քաղաքագիտություն

1901/Բ01

Իրավագիտություն

1107/Բ01

Մշակութաբանություն

2101/Բ01

Կրոններիպատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
30(30/0/0)

2

4

ստուգարք
ստուգարք

30(30/0/0)

2

3

ստուգարք
ստուգարք

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը նույնպես ներառում է կրթական
մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։

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

Կրեդիտ

1

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
2

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

39

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0002/Բ01

Քաղաքացիական
պանություն

պաշտ-

2

30 (15/15/0)
6

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

2

30 (15/15/0)

0708/Բ01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

30 (30/0/0)

0002/Բ02

ստուգարք

ստուգարք

1

ստուգարք

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

1. «Ֆիզիկա» ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0409/Բ01
0409/Բ02
0409/Բ03

Մաթեմատիկական անալիզ-1
Մաթեմատիկական անալիզ-2
Մաթեմատիկական անալիզ-3
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումներ
Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն
Կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիաների տեսություն
Մաթ. ֆիզ. հավասարումներ
Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-1
Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-2
Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
Մաթեմատիկայի ընտրովի
հարցեր
Մեխանիկայի ֆիզիկական
հիմունքներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Օպտիկական երևույթների
ֆիզիկա
Ատոմի ֆիզիկա
Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և
տարրական մասնիկներ
Դասական մեխանիկա
Դասական էլեկտրադին-կա
Քվանտային մեխանիկա
Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա
Ռադիոէլեկտրոնիկա
Աստղագիտություն

0409/Բ04
0409/Բ05
0105/Բ01
0409/Բ06
0409/Բ07
0404/Բ01
0404/Բ02
0404/Բ03
0404/Բ04
0402/Բ06
0410/Բ01
0407/Բ01
0410/Բ02
0404/Բ05
0405/Բ01
0406/Բ01
0402/Բ01
0402/Բ02
0402/Բ03
0402/Բ05
0501/Բ01
0410/Բ03
0404/Բ06
0405/Բ06
0410/Բ04

Ընդհանուր ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր
Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

9
6
4

60/75/0
30/60/0
15/45/0

1
2
4

Եզ.գն.
Եզ.գն.
Եզ.գն.

5

30/45/0

2

Առ.եզ.գն.

5

30/30/0

3

Առ.եզ.գն.

2

15/15/0

4

Առ.եզ.գն.

3

15/30/0

4

Առ.եզ.գն.

5

30/30/0

5

Առ.եզ.գն.

3

15/0/30

3

Առ.եզ.գն.

5

15/0/60

4

Առ.եզ.գն.

4

0/0/75

5

Առ.եզ.գն.

4

15/30/0

7

Առ.եզ.գն.

2

30/0/0

6

Առ.եզ.գն.

7

30/30/45

1

Եզ.գն.

7

30/30/45

2

8

30/30/45

3

Եզ.գն.
Եզ.գն.

7

30/30/45

4

Եզ.գն.

7

30/30/30

5

Եզ.գն.

6

30/30/30

6

Եզ.գն.

8
8
8

45/45/0
60/30/0
45/45/0

4
5
6

Եզ.գն.

10

60/45/0

7

Եզ.գն.

3
4

15/0/30
30/0/30

4
5

Առ.եզ.գն.
Եզ.գն.

3

30/0/0

7

Առ.ընթ.գն.

5

30/0/15

7

Առ.եզ.գն.
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Եզ.գն.
Եզ.գն.

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
խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է` «Ֆիզիկա»
մասնագիտության համար` 24 կրեդիտ։

1. «Ֆիզիկա» ծրագիր
ա. «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0405/Բ03

Բյուրեղագիտություն
Լազերային գերսառեցում
և Բոզե-Էյնշտենյան կոնդենսացի
Բարակ
թաղանթների
ստացման և հետազոտման
փորձարարական
եղանակներ
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա
Գերհաղորդականության
տեսություն
Կոնդենսացված միջավայ
րերի հետազոտման փորձարարական եղանակներ
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն
Ոչ կարգավորված համա
կարգերի ֆիզիկայի ներածություն
Մագնիսական երևույթնե
րի ֆիզիկա

0410/Բ05

0410/Բ08
0405/Բ04
0410/Բ06
0405/Բ06
0405/Բ07
0410/Բ07
0405/Բ05

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

30/0/15

6

Առ.եզ.գն.

3

32/16/0

6

Առ.եզ.գն.

2

15/0/15

6

Առ.եզ.գն.

3

30/0/15

6

Առ.եզ.գն.

3

45/0/0

7

Առ.եզ.գն.

3

15/0/30

7

Առ.եզ.գն.

4

16/32/0

8

Առ.եզ.գն.

2

14/10/0

8

Առ.եզ.գն.

2

14/10/0

8

Առ.եզ.գն.

բ. «Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0404/Բ07
0404/Բ09
0404/Բ13
0404/Բ08
0404/Բ12
0404/Բ14
0404/Բ11
0404/Բ10
0404/Բ15

Մոդուլ-դասընթաց
Լազերային Ճառագայթման փոխազդեցությունը
միջավայրերի հետ
Ֆիզիկական օպտիկա
Լազերների ֆիզիկա
Ֆուրյե օպտիկա և սպեկտրասկոպիա
Հեղուկ բյուրեղների Ֆիզիկայի ներածություն
Գերարագ օպտիկա և լազերային ֆիզիկա
Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում
Ֆոտոնիկայի ներածություն
Օպտիկական երևույթնե
րը կիսահաղորդիչներում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

45/0/0

6

Առ.եզ.գն.

3
2

30/15/0
30/0/0

6
6

Առ.եզ.գն.
Առ.եզ.գն.

3

30/0/15

7

Առ.եզ.գն.

3

30/0/15

7

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

7

Առ.եզ.գն.

3

16/32/0

8

2

14/10/0

8

2

14/10/0

8

Առ.ընթ.գն.

Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.

գ.«Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0410/Բ09
0410/Բ08

Աստղաֆիզիկա
Սպեկտրալուսաչափություն
Հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները

0406/Բ03

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2
3

30/0/0
30/0/15

6
6

Առ.եզ.գն.
Առ.եզ.գն.

3

30/0/15

6

Առ.եզ.գն.
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0406/Բ02
0410/Բ10
0410/Բ11
0410/Բ12
0410/Բ13
0410/Բ14

տարրական մասնիկների
ֆիզիկայում
Միջուկային
փոխակերպումների և տարրական
մասնիկների ֆիզիկա
Աստղաբաշխություն
Տեսական աստղաֆիզիկա
(աստղային մթնոլորտներ)
Արտագալակտիկ աստղագիտություն
Երկնային մեխանիկա
Արեգակ և արեգակնային
համակարգ

4

30/15/0

7

Առ.եզ.գն.

3

45/0/0

7

Առ.եզ.գն.

3

45/0/0

7

Առ.եզ.գն.

3

16/32/0

8

2

14/10/0

8

2

14/10/0

8

Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.

դ.«Տեսական ֆիզիկա և մաթեմատիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0402/Բ06
0409/Բ08
0409/Բ09
0402/Բ07
0402/Բ08
0402/Բ10
0402/Բ09
0409/Բ10
0409/Բ11

Մոդուլ-դասընթաց
Գրավիտացիայի
դասա-կան տեսություն
Ֆունկցիոնալ անալիզ
Հոծ միջավայրերի
ֆիզիկա
Դաշտի քվանտային
տեսություն
Տեսական ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր-1
Խմբերի տեսություն
Տեսական ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր -2
Թվային մեթոդները ֆիզիկայում
Ինտեգրալ ձևափոխություններ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

30/15/0

6

Առ.եզ.գն.

2

15/15/0

6

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

6

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

7

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

7

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

7

3

16/32/0

8

Առ.եզ.գն.
Առ.ընթ.գն.

2

14/10/0

8

2

14/10/0

8

Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.

ե. «Մոլեկուլային ֆիզիկա և կենսաֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0407/Բ02

Մոլեկուլի կառուցվածքը
Կենսաֆիզիկայի ներածություն
Սպիտակուցի և ՆԹ ֆիզիկայի ներածություն
Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն
Մակրոմոլեկուլների կոն
դենսացված վիճակի ֆիզիկա
Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ- 1
Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ- 2
Թաղանթների ֆիզիկա
Դիէլեկտրական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներ

0407/Բ03
0407/Բ07
0407/Բ05
0407/Բ04
0407/Բ08
0407/Բ09
0407/Բ10

0407/Բ11

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

45/0/0

6

Առ.եզ.գն.

2

30/0/0

6

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

6

Առ.եզ.գն.

3

45/0/0

7

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

7

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

7

Առ.եզ.գն.

2

14/0/10

8

3

16/32/0

8

2

14/0/10

8

Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.

2.«Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0409/Բ01
0409/Բ02
0409/Բ03

Մաթեմատիկական անալիզ-1
Մաթեմատիկական անալիզ-2
Մաթեմատիկական անալիզ-3
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Դիֆ: և ինտ. հավասարումներ

0409/Բ04
0409/Բ05

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

5
5
4

30/45/0
30/45/0
15/30/0

1
2
3

Եզ.գն.
Եզ.գն.
Առ.եզ.գն.

4

30/30/0

2

Առ.եզ.գն.

5
42

30/30/0

3

Եզ.գն.

0105/Բ01

Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն

2

15/15/0

4

Առ.եզ.գն.

3

15/30/0

4

Առ.եզ.գն.

4

30/30/0

5

Առ.եզ.գն.

3

15/0/30

3

Առ.եզ.գն.

3

0/0/45

5

Առ.եզ.գն.

2

0/0/30

5

Առ.եզ.գն.

6

30/30/30

1

Եզ.գն.

Մոլեկուլային ֆիզիկա
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Օպտիկական երևույթների
ֆիզիկա

6

30/30/30

2

Եզ.գն.

6

30/30/30

3

Եզ.գն.

6

30/30/30

4

Եզ.գն.

0405/Բ01

Ատոմի ֆիզիկա

5

30/15/30

5

Եզ.գն.

0406/Բ01

Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և
տարրական մասնիկներ

6

45/0/30

6

Եզ.գն.

8

45/45/0

4

Եզ.գն.

5

45/30/0

5

Եզ.գն.

6

45/30/0

6

Եզ.գն.

8

45/45/0

7

Եզ.գն.

3
3
3

15/0/30
30/0/15
30/0/0

4
5
7

Առ.եզ.գն.
Առ.եզ.գն.
Հնրգ

5

75/0/0

1

Առ.եզ.գն.

3

30/15/0

2

Առ.եզ.գն.

2

30/0/0

3

Առ.եզ.գն.

2

30/0/0

2

Առ.եզ.գն.

4

30/0/30

4

Առ.եզ.գն.

3

30/0/0

5

Առ.եզ.գն.

3

30/0/0

5

Առ.եզ.գն.

2

30/0/0

5

Առ.եզ.գն.

4

30/0/30

6

Առ.եզ.գն.

7

45/30/0

7

Առ.եզ.գն.

4

30/0/15

7

Առ.եզ.գն.

3

32/0/16

8

4

48/0/0

8

0409/Բ06
0409/Բ07
0404/Բ20
0404/Բ03
0406/Բ04
0410/Բ01
0407/Բ01
0410/Բ02
0404/Բ05

0402/Բ01
0402/Բ02
0402/Բ03
0402/Բ05
0501/Բ01
0410/Բ03
0404/Բ06
0406/Բ07
0406/Բ08
0406/Բ09
0406/Բ10

0406/Բ11
0406/Բ23
0406/Բ06
0406/Բ16
0406/Բ15
0406/Բ12
0406/Բ22
0406/Բ20
0406/Բ21

Կոմպլեքս
փոփոխականի
ֆունկցիաների տեսություն
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներ
Ծրագրավորում
Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ

Դասական մեխանիկա
Դասական էլեկտրադինամիկա
Քվանտային մեխանիկա
Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա
Ռադիոէլեկտրոնիկա
Աստղագիտություն
Ընդհ. Ֆիզ. ընտր. հարցեր
Միջուկային ֆիզիկայի և էներգետիկայի ներածություն
Միջուկային ռեակտորների
հ/դ ներածություն
Միջուկային ռեակտորների
ջ/դ ներածություն
Ատոմային
էլեկտրակայաններ և
տեխնոլոգիաներ
Թվային և տվյալների մշակման մաթեմատիկական մեթոդ ները միջուկային ֆիզիկայում
Տիեզերական ճառագայթների
ֆիզիկա
Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական
հիմունքները
Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում
Լիցքավորված մասնիկների
արագացուցիչներ և փնջերի
ֆիզիկա
Միջուկային ռեակտորների ֆի
զիկա, կինետիկա, մոդելավորում և կառավարում
Կիրառական
հետազոտությունները միջուկային ֆիզիկայում
Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդներ
Ռադիոակտիվ
թափոնների
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Առ.ընթ.գն.
Առ.ընթ.գն.

0406/Բ17
0406/Բ22

0406/Բ13
0406/Բ23

կառավարման և տրանսմուտացիայի հիմնախնդիրներն
ատոմային էներգետիկայում
Կամընտրական առարկաներ
Միջուկային ռեակցիաներ և
կինեմատիկա
Փորձարարական մեթոդները
միջուկային ռեակտորների և
բարձր էներգիաների ֆիզիկայում
Կամընտրական առարկաներ
Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և հիմնարար փոխազդեցությունների տեսության ներածություն
Նեյտրոնային ֆիզիկա

6

60/0/30

6

Եզ.գն.

6

90/0/0

7

Առ.ընթ.գն.

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

2.5.

Կրթական այլ մոդուլներ

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.

«Ֆիզիկա» ծրագիր
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4
4
12

8
8
8

ստուգարք
քննություն
քննություն

Պրակտիկա (ուսումնական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

«Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» ծրագիր
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3
4
4
12

6
8
8
8

ստուգարք
ստուգարք
քննություն
քննություն

Պրակտիկա (արտադրական) 3 շաբաթ
Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է ֆիզիկայի 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 չափանիշները։
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2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/Բ01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ(6 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների
վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
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 մտքերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Հայերենի տեղը
աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3`
Շեշտ, վանկ, տողադարձ. հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4` Բառագիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը։ Թեմա 5` Բառապաշար. Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։ Թեմա 6` Հայերենի գործառական
ոճերը։ Թեմա 7` 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8`Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը:
Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝ եզրափակիչ
բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/Բ02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (6 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)

II կիսամյակ, Առ.ընթ.գն.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
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 վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի թեքվող
խոսքի մասերը։ Թեմա 3` Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4` Շարահյուսություն.
կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնությանն ու խնդրառությանը առնչվող սխալների վերացում։
Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։
Թեմա 7`Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ.
երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա 11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի
հայ գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն և արդի գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
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Առանց ընթացիկ գնահատման 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 ձևով։ Բանավոր քննության հարցատոմսը պարունակում է
երկու տեսական հարց և մեկ գործնական առաջադրանք՝ համապատասխանաբար 6, 6, 5 միավոր արժեքով:
1704/Բ01. Ռուսաց լեզու-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք (64 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին ծանոթացնել ռուսաց լեզվի
հնչյունաբանական համակարգին, ձևաբանության և շարահյուսության հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև
բանավոր խոսքի կառուցման
և երկխոսության առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ գրական լեզվի ոլորտում,
2. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառույցներին,
3. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
4. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել միջավայրի հետ,
5. կկարողանա մասնակցել երկխոսություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հնչյունաբանություն. Հնչյունների դասակարգումը և արտաբե-րումը: Հնչերանգի
առանձնահատկությունները: Թեմա 2`Բառագիտություն: Բառակազմություն և բառափոխություն: Բառի
ձևաբանական կազմը: Թեմա 3` Ձևաբանության հիմնախնդիրները: Խոսքի մասեր. դասակարգումը: Թեմա 4`
Շարահյուսություն: Շարահյուսական միավորները և հիմնական կարգերը: Նա-խադասության հասկացությունը
և ստորոգման կենտրոնը: Պարզ նախադասութ-յան հիմնական մոդելները:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում կատարված 2 ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների վրա:
1704/Բ02. Ռուսաց լեզու-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք (64 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին ծանոթացնել ռուսաց լեզվի
ուղղագրական հիմնական և կարևորագույն կանոն-ներին, դարձվածաբանական հիմնական կառույցներին,
խոսքի մասերի ավանդական դասակարգմանը, նախադասության շարահյուսական կառուցվածքին, ինչպես
նաև տերմինաբանական համակարգին և մասնագիտական լեզվին բնորոշ հիմնական մոդելներին:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության ոլոր-տում,
կկարողանա գրագետ ձևով արտահայտել միտքը գրավոր խոսքի միջոցով,
կկարողանա ճիշտ և գրագետ ձևով կազմել նախադասություններ,
կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական կառույցներին և արտահայտություններին,
կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառագիտություն: Դարձվածաբանություն: Թեմա 2` Ուղղագրություն:Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3` Ձևաբանություն: Խոսքի մասերը հիմնական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն: Բարդ նախադասության տեսակները: Բարդ նախադասության հիմնական մոդելները: Միակազմ
նախադասություններ: Թեմա 5` Տերմինաբանություն: Մասնագիտա-կան լեզվին բնորոշ նախադասության
կառույցներ (մոդելներ):
1.
2.
3.
4.
5.

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում կատարված 2 ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների վրա:
1602/Բ01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք (60 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (pro-fesssional English) ինչպես
հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետ-ներում, այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի
ուսուցում (general English), երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա հիմնական բառային ֆոնդին ,
2. ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական հմտություններ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր անգլերենի հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր
և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ուսուցում:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1602/Բ02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք (60 ժամ գործնական),
II կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English)` ըստ
անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների ինչպես հումանիտար և սոց. Գիտությունների,
այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտական բառապաշարին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ` (գրքեր և
գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտասահմանում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինների ուսուցում: Թեմա 2`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հմտության ձևավորում: Թեմա 3` Բանավոր մասնագիտական խոսքի
ձևավորում:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1704/Բ03. Ռուսաց լեզու-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք(60 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, Առ.ընթ.գն.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների մոտ լեզվային հմտություններ
զարգացնելը` ինչպես գրական լեզվի, այնպես էլ գիտական ոճի և մասնագիտական լեզվի կառույցների
ընկալման և վերարտադրման ոլորտում:

Կրթական արդյունքները.
1.
2.
3.
4.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համա-կարգին,
կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստերը,
կկարողանա ազատ օգտվել մասնագիտական գրականության ռուսերեն աղբյուրներից,
կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով,
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5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն,
6. ձեռք կբերի կայուն հմտություններ մասնագիտական լեզվի ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոճաբանություն: Գիտական ոճ: Գիտական տեքստի արտա-հայտչամիջոցներ: Գիտական
տեքստի կառուցման ձևաբանական և շարահյուսականմիջոցները: Թեմա 2` Թարգմանություն: Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության առանձնահատկությունները: Տերմինաբանական կառույցներ և
արտահայտություններ: Թեմա 3` Ուղղագրություն: Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 4` Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կազմում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Առանց ընթացիկ գնահատման քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Քննությունն անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման
չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
1602/Բ03. Անգլերեն լեզու -3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք(60 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, Առ.ընթ.գն.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգ-լերենի բանավոր և գրավոր
խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդակության տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել մասնագիտական ոլորտում,
2. կկարողանա ազատ ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքները և մտքերը գրավոր խոսքում,

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրավոր խոսքի ուսուցումը (ինչպես գրել անոտացիա, գիտականհոդվածներ և այլն): Թեմա 2`
Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քննարկումներ վարելու հմտությունների ուսուցանում: Թեմա 3`
Մասնագիտական զեկուցում (professional presentation) պատրաստելու և ներկայացնելու հմտությունների
ուսուցանում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Առանց ընթացիկ գնահատման քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Առաջին առաջադրանք` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով:
Երկրորդ առաջադրանք` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը:
Երրորդ առաջադրանք` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1106/Բ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի նպատակն է 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 հայոցպատմության հին ու միջին շրջանի
կարևորագույն իրադարձություններին,
3. կկարողանա հատկապես յուրացնել հայոց պետականությունների պատմությունը:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ներածություն.Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը,
տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 2` Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 3` Հայաստանի հին
շրջանի պատմությունը. Ուրարտու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը:
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Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 4`Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա
5`Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:
1106//Բ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
II կիսամյակ, Առ.ընթ.գն.
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
1-ին, 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 թույլ
տված սխալներից,
3. կկարողանա իր 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 ազգայինազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.-20-րդ դ. սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու
կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական
զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան
հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ.։ Թեմա 5`
Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Առանց ընթացիկ գնահատման քննությունը բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց: Առաջին երկուսը՝ 7-ական միավոր, երրորդը՝ վեց:
Միավորների քայլը՝ 0.5 է:
1303/Բ01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն, 14 սեմինար)
III կիսամյակ, Առ.ընթ.գն.
Նպատակը.
Հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանութ յունների 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 փիլիսոփա-յական 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 արդիքաղաքակրթական, քաղաքական
մշակութային և մարդաբանականպատկերացումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:

Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլի-սոփայության առարկան և
գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զար-գացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3`
Կեցության փիլիսոփայա-կան ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի ճանաչողության հիմնա-հարցը: 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 10` Հասարակական
առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, համապատասխանաբար 5,5,5,5 արժեքով):

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1001/Բ01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (30 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսության
բովանդակության, կառուցվածքի, սեփականատիրական հարաբերությունների, տնտեսական շահերի,
մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունների, պետության տնտեսական քաղաքականության
արդյունավետության բարձրացման մասին գիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կկազմի շուկայական տնտեսության բնույթի, կատեգորիաների,
զարգացման
հիմնական օրինաչափությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր
խնդիրները: Թեմա 3` Տնտեսության շուկայական համակարգը և եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4` Անհատական
շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 5` Սպառողի վարքի տեսություն: Թեմա 6`
Արտադրության ծախքերը: Թեմա 7` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա
8` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 9`Ռեսուրսների գների ձևավորումը: Թեմա 10` Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 11`
Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: Թեմա 12` Փողը և բանկային համակարգը.
դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 13` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 14`
Միջազգային տնտեսական գործակցություն: Թեմա 15` Անցումային տնտեսության հիմունքներ: Թեմա16`
Կոռուպցիայի տնտեսական պատճառները և դրա դեմ պայքարի մեթոդները անցումային տնտեսությունում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրված հարցաշարից:
1202/Բ01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (30 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և
գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթին, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության
գործնական 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,
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4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը։ Թեմա 2՝ Քաղաքականությունը
որպես սոցիալական երևույթ. բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները։ Թեմա 3՝ Քաղաքական
իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցություններ
և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Կոռուպցիան և նրա դրսևորման տեսակները, նրա դեմ պայքարի ձևերն ու
մեթոդները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
1901/Բ01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (30 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքները։
Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների
մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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 հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3` Իրավական կարգավորման
կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ 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 11-16` 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 իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1107/Բ01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (30 ժամ դասախոսություն)
III կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝
հասկացության վերաբերյալ: Արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների,
երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել համաշխարհային և
հայ 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,
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3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «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:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/Բ01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
III 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:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:

3. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ
0002/Բ01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոս. և 15ժամ գործնական)
VI կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում և այլն և
պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և պատերազմական
պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնել պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2` ԱԻ-ները, 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
բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Փրկարարական
աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` հարցաթերթիկներով: Հարցաթերթիկը ներառում է երեք հարց`
երկուսը տեսական, մեկը` գործնական:
0002/Բ02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
2 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոս. և 15 ժամ գործնական)
VI կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային
իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
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 ԱԻ-ների 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.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` հարցաթերթիկներով: Հարցաթերթիկը ներառում է երեք հարց` երկուսը
տեսական, մեկը գործնական:
0708/Բ01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն(30 ժամ դասախոսություն)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք` ծանոթացնելով նրանց «էկոլոգիա»
գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–
հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման մասին, կենդանիների և բույսերի էկոլոգիայի
մասին, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, մարդկության կայուն
զարգացման սկզբունքների մասին,
2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները,
3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և կատարել համապատասխան
եզրակացություններ, կատարել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական
և կենսաբանական
անալիզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Օրգանիզմի և միջավայրի միջև
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փոխազդեցությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4`Համակեցություններ: Թեմա 5`
Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա 7` Կենոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8` Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները:
Թեմա 9`Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա 10` Անթրոպոգեն
ազդեցությունները ջրոլորտի վրա: Թեմա 11` Անթրոպոգեն ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա: Թեմա 12`
Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13` Կենսոլորտի վրա ազդցության հատուկ
ձևեր: Թեմա 14` Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15`
Էկոլոգիա և մարդու առողջությունը:Թեմա 16` Էկոլոգիա և տնտեսագիտություն: Թեմա 17` Բնության
պահպանություն և գլոբալիզացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 3 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
«Ֆիզիկա» մասնագիտություն
0409/Բ01. Մաթեմատիկական անալիզ -1 (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 9 ժամ (60 ժամ դասախ., 75 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել սահմանների տեսությանը, մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի
անընդհատության և ածանցյալի գաղափարներին ու դրանց կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, ֆունկցիայի անընդհատության և ածանցյալի գաղափարների
էությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Թվային բազմություններ և նրանց հատկությունները: Թեմա 2՝ Հաջորդականության սահման,
նրա հատկությունները: Թեմա 3՝ Ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների
հատկությունները: Թեմա 4՝ Ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկությունները և նրա
կիրառությունները: Թեմա 5՝ Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների միջոցով, գրաֆիկի կառուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/Բ02. Մաթեմատիկական անալիզ –2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (30ժամ դասախ., 60 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի հիմնական գաղափարներին և մեթոդներին,
այդ թվում անիսկական ինտեգրալներին և պարամետրից կախված ինտեգրալներին: Մեծ կարևորություն է
տրվում կիրառություններին: Այս մոդուլում ներառված է նաև մի քանի փոփոխականների դիֆերենցիալ
հաշիվը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինտեգրալների տեսության և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի հիմնական
թեորեմները,
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2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, մի փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի և մի
քանի
փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալը և նրա հատկությունները: Թեմա 2` Անիսկական ինտեգրալ,
հաշվման մեթոդներ, զուգամիտություն: Թեմա 3` Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալի կիրառությունները: Թեմա 4` Մի
քանի փոփոխականների ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն և նրանց հատկություններ: Թեմա 5` Մի
քանի փոփոխականների ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալներ, դիֆերենցելիություն և էքստրեմումներ: Թեմա
6` Պարամետրից կախված ինտեգրալներ, հատկություններ և նրանց կիրառություններ: Թեմա 7` Անբացահայտ
ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/Բ03. Մաթեմատիկական անալիզ-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (15 ժամ դասախ., 45 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերին, այդ թվում` աստիճանային և
Ֆուրիեի շարքերին: Այս մոդուլում ներառված են նաև կորագիծ, կրկնակի, եռակի և մակերևութային
ինտեգրալները և նրանց կիրառությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների տեսության հիմնական
թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, շարքերի և անիսկական ինտեգրալների նմանություններն ու
տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ շարքեր,
Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: Թեմա 3՝ Կորագիծ և կրկնակի
ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և
կիրառությունները: Թեմա 4՝ Մակերևութային և եռակի
ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/Բ04. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախ., 45 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների գաղափարներին, գծային
հանրահաշվական հավասարումների լուծման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդներին, գծային և էվկլիդեսյան
նորմավորված տարածություններին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային հանրահաշվական համակարգերի լուծման ճշգրիտ և մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների, գծային օպերատորների
ապարատի առանձնահատկություններն ու նրբությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝Վեկտորներ և դրանց կիրառությունները: Թեմա 2՝ Հանրահաշվական կորեր և մակերևույթներ,
երկրորդ կարգի կորեր և մակերևույթներ: Թեմա 3՝ Մատրիցներ: Մատրիցի որոշիչ: Թեմա4՝ Գծային
հավասարումների համակարգեր: Թեմա5՝ Գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններ: Թեմա6՝
Գծային օպերատորներ: Սեփական արժեք, սեփական վեկտոր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ05.Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախ., 30 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման մեթոդներին:
Գոյության և միակության թեորեմի ապացույցից օգտվելով` ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներին: Ընդգրկված է նաև Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ
հավասարումների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների ճշգրիտ և մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գիտության տարբեր բնագավառների խնդիրների համապատասխան հավասարումների
բերելու սխեման,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա 2՝ Բարձր կարգի
դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա 3՝ Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների ֆունդամենտալ լուծումների կառուցում: Թեմա 4՝ Բարձր կարգի գծային հաստատուն
գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարուների համակարգի լուծման մեթոդներ: Թեմա 5՝ Ֆրեդհոլմի և
Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0105/Բ01. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախ., 15 ժամ գործնական)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հավանականության գաղափարին ու նրա կիրառություններին,
ինչպես նաև մաթեմատիկական վիճակագրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները, մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը,
2. կհասկանա հավանականության գաղափարի և մաթեմատիկական վիճակագրության դերը գիտության
տարբեր ոլորտներում,
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3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել հավանականության
տեսության մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական մեծություններ: Թեմա 2`Հավանականության գաղափարը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական սպասում և դիսպերսիա: Թեմա 4` Բաշխման օրենքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ06. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոս., 30 ժամ գործնական)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին գիտելիքներ տալ կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ
ֆունկցիաների հիմնական տեսության մասին, այդ թվում ինտեգրալ հաշվի, կոնֆորմ արտապատկերումների,
մնացքների տեսության և դրանց կիրառությունների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության և իրական
փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկցիաներ: Թեմա 2՝ Կոմպլեքս
փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականություններ, շարքեր, անընդհատություն, դիֆերենցելիություն,
Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Թեմա3՝ Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկերումներ, սիմետրիա, ինվերսիա և կիրառություններ: Թեմա 4՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի
ինտեգրալ: Կոշու ինտեգրալային թեորեմը և բանաձևը: Թեմա 5՝ Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացումը աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 6՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
եզակի կետերը, մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 7՝ Մնացքների
տեսությունը
և դրանց
կիրառությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ07. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախ., 30 ժամ գործնական)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս ի հայտ եկող հիմնական
մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներին ու դրանց լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնական խնդիրների բերումը մասնական ածանցյալներով հավասարումների
համար սկզբնական, եզրային կամ խառը խնդիրներին,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների համապատասխան հավասարումների բերելու սխեման,
3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել մաթեմատիկական ֆիզիկայի
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնական ածանցյալներով հավասարումներին բերվող ֆիզիկայի խնդիրներ: Առաջին կարգի
մասնական ածանցյալներով հավասարումներ: Կոշիի խնդիր: Թեմա 2`Բնութագրիչների մեթոդը երկրորդ
կարգի քվազիգծային հավասարումների համար: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական տեսակի
հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը խնդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային
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խնդիրը:Թեմա 4` Երկրորդ կարգի գծային պարաբոլական տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը:
Կիսաանվերջ խառը խընդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 5` Երկրորդ կարգի գծային
էլիպտական տեսակի հավասարումներ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Եզրային խնդիրներ: Պոտենցիալների
տեսություն: Թեմա 6` Փոփոխականների անջատման Ֆուրիեի մեթոդը: Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ01. Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-1 (3 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախ. և 30ժամ լաբորատոր աշխատանք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ծրագրավորումը դիտելով որպես համակարգչի միջոցով խնդիրների լուծման
ժամանակ սկզբնական տվյալների, ձևերի, պրոցեսների և արդյունքների
նկարագրման միջոցների
ամբողջություն` ուսանողներին ներկայացնել ծրագրավորման հիմնական գաղափարները, մեթոդները և կիրառական հնարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի համակարգիչների հիմնական հանգույցների դերը և աշխատանքի սկզբունքները, ինչպես
նաև C++ լեզվի կառուցվածքները և դրանց առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա խնդրի լուծման ալգորիթմի և C++ լեզվով ծրագրերի կազմման հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կառուցել խնդիրների լուծման ալգորիթմները, կազմել ծրագիր C++ լեզվով,
իրականացնել ծրագրի կազմարկում և խմբագրում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համակարգչի կառուցվածքը։ Ծրագրի կառուցվածքը C++ լեզվում: Թեմա 2՝ Արտահայտությունները և օպերատորները C++ լեզվում: Թեմա 3՝ Խնդրի ալգորիթմավորում: C++-ի ղեկավարող
կառուցվածքները: Թեմա 4՝ Ֆունկցիաներ. Ֆունկցիայի նախատիպ և իրականացում: Թեմա 5՝ Զանգվածներ և
կառուցվածքներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ02. Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 60ժամ լաբ.)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ելնելով համակարգչի վրա ֆիզիկական խնդիրների լուծման հիմնական
օրինաչափություններից` ուսանողներին ներկայացնել համակարգչային մոդելավորման հիմունքները, թվային
փորձերի արդյունքների ճշգրտության և C++ լեզվում մեծաքանակ տվյալների հետ աշխատանքի
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հավասարումների հիմնական տիպերի լուծման թվային
եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համակարգչային մոդելավորման միջոցով խնդիրների լուծման, մեծաքանակ թվային
տվյալների հետ աշխատանքի և լուծման թվային եղանակների կիրառման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա համակարգչի վրա ֆիզիկական խնդիրների լուծման հիմնական օրինաչափությունները և
մոդելների կառուցման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա, ելնելով ֆիզիկական խնդրի առանձնահատկությունից, իրականացնել մաթեմատիկական
մոդելի կառուցում, անհրաժեշտ ճըշտության թվային մեթոդի ընտրություն, ծրագրի կառուցում C++
լեզվով և արդյունքների մեկնաբանություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համակարգչի օգնությամբ խնդրի լուծման հիմնական փուլերը: Թեմա 2՝ Թվային փորձի
ճշտություն: Թեմա 3՝ Ֆիզիկական և մաթեմատիկական դիսկրետ մոտարկումներ: Թեմա 4՝ Ֆիզիկական
60

գիտափորձի և թվային փորձերի տվյալների մշակում: Թեմա 5՝ Դեպի ֆայլ ինֆորմացիայի մուտքի և ելքի կազմակերպումը C++-ում: Թեմա 6՝ Ցուցանշաններ և տողեր: Թեմա 7՝ Թվային մեթոդների կիրառումը պարզագույն
համակարգերի համար: Թեմա 8՝ Թվային դիֆերենցում և ինտեգրում: Թեմա 9՝ Դինամիկ համակարգերի
հետազոտման թվային եղանակներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ03. Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (75 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական վիրտուալ և իրական
փորձերի իրականացման մասին` անձնական համակարգչի, տվյալների խմբավորման և LaԲVIEW-ի
միջավայրում տվյալների մշակման և կարգավորման ծրագրավորման հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա LaԲVIEW-ի ծրագրավորման լեզուն,
2. կիմանա փորձարարական սարքի կարգավորման և տվյալների
խմբավորման
ծրագրավորումը
LaԲVIEW-ի միջավայրում,
3. կկարողանա ընտրել նախատեսվող փորձի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների
կազմը և բնութագրերը, LaԲVIEW-իմիջավայրում մշակել փորձարարական տվյալներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման համակարգեր: Թվերի տեղափոխում մի
համակարգից մյուսը: Թեմա 2` Անձնական համակարգչի կազմակերպում: Թեմա 3` LaԲVIEW վիրտուալ
լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքս: Ծանոթացում LaԲVIEW -ի ծրագրավորման միջավայրի
հետ: Թեմա 4` Անալոգային և թվային ազդանշաններ: Թեմա 5` Անալոգաթվային և թվա-անալոգային
փոխարկիչներ: Թեմա 6` Չափումները LaԲVIEW-ի աշխատանքային միջավայրում: USԲ 6008 բազմաքարտեր:
Աշխատանքը քարտերի հետ` LaԲVIEW-ի ռեսուրսների կիրառմամբ: USԲ 6008-ի միջոցով վոլտ-ամպերային
բնութագրերի չափումը: Թեմա 7` Չափողական տվիչներ (սենսորներ): Թերմիստրի և USԲ 6008-ի միջոցով
ջերմաստիճանի ճափման ծրագիրը: Թեմա 8` Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները գիտական
հետազոտություններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402,0404, 0405/Բ04. Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դասական համարվող ֆիզիկական խնդրիների համկարգչային եղանակներով
լուծման օրինակների վրա ուսանողներին ներկայացնել տարբերակային և ճեղքման սխեմաների կառուցման և
մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների թվային լուծման հիմնական գաղափարները, մեթոդները և
կիրառական միջոցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական դասական ֆիզիկական խնդիրների համակարգչային լուծման կիրառական
մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների հանգեցվող ֆիզիկական
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ կաղապարների, տարբերակային հավասարումների
կառուցման և նրանց ճեղքման հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կառուցել դիֆերենցիալ խնդիրների համակարգչային ներկայացման
կաղապարները և տարբերական սխեմաները, ալգորիթմավորել և C++ լեզվով ներկայացնել լուծման
ծրագիրը, իրականացնել հաշվարկ և արդյունքների մեկնաբանություն։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էվոլյուցիոն պրոցեսները նկարագրող հավասարումների լուծում։ Թեմա 2՝ Ստացիոնար
ֆիզիկական երևույթների մոդելային խնդիրների ուսումնասիրություն: Թեմա 3՝ Սեփական արժեքների և
սեփական ֆունկցիաների որոշման խնդրի լուծումը Շրյոդինգերի հավասարման համար: Թեմա 4՝ Լուսային
ճառագայթման տարածումը նկարագրող դիֆերենցիալ խնդրի թվային լուծում: Թեմա 5՝ Ճեղքման սխեմաների
կառուցման խնդիրներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/Բ06. Մաթեմատիկայի ընտրովի հարցեր (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների, մասնավորապես քվանտային մեխանիկայի համար
անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդները և հատուկ ֆունկցիաները, որոնք հաճախ են հանդիպում
ուսումնառության տարիներին և հետագա ֆիզիկական հետազոտությունների կատարման ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչպես հաղթահարել հետագա կուրսերում հանդիպող մաթեմատիկական դժվարությունները,
2. կհասկանա ինչպես կիրառել մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա լուծել խնդիրներ, որոնք կհանդիպեն ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում աշխատելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ըստ մարմնային անկյան ինտեգրալների հաշվարկ: Թեմա 2` Ինտեգրալների ասիմպտոտիկ
գնահատման մեթոդներ: Թեմա 3` Էյլերի գամմա-և բետա-ֆունկցիաները: Թեմա 4` Էյրիի ֆունկցիաներ: Թեմա
5` Էրմիտի բազմանդամներ: Թեմա 6` Լեժանդրի բազմանդամներ: Թեմա 7` Սֆերիկ ֆունկցիաներ: Թեմա 8`
Գլանային (Բեսելի) ֆունկցիաներ: Թեմա 9` Հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներ: Թեմա 10` Այլասերված
հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ01. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (30 ժամ դաս., 30 ժամ գործն., 45 ժամ լաբոր.)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական
սկզբունքներին, օրենքներին և նրանց կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների նրբությունները,
2. կհասկանա մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մեխանիկայի տեսական և գործնական խնդիրներ
լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետի դինամիկա: Թեմա 3`
Մեխանիկական համախմբի դինամիկա: Թեմա 4` Աշխատանք, էներգիա: Թեմա 5` Իմպուլսի մոմենտ: Թեմա 6`
Պինդ մարմնի շարժման մեխանիկա: Թեմա 7` Շարժումը հաշվարկի ոչ իներցիալ համակարգում: Թեմա 8`
Շարժումը գրավիտացիոն դաշտում: Թեմա 9` Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 10` Հեղուկների և գազերի
մեխանիկայի տարրերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/Բ01. Մոլեկուլային ֆիզիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (30 ժամ դաս., 30 ժամ գործն.պարապ., 45 ժամ լաբ.)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ
տեսությանը, մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին, մեկնաբանել նյութի
ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ վիճակներից մեկից մյուսին
անցնելու օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութի կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ մոլեկուլային–կինետիկ տեսության և
ջերմադինամիկական մեթոդի մոտեցումները,
2. կհասկանա նյութի տարբեր վիճակների միջև անցումների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները նյութի հատկությունների բացատրության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Թեմա 2` Վիճակագրական
բաշխումներ: Թեմա 3` Ջերմադինամիկայի առաջին, երկ րորդ և երրորդ սկզբունքները: Թեմա 4` Իդեալական և
իրական գազեր: Թեմա 5` Փոխանցման երևույթները գազերում: Թեմա 6` Փուլային հավասարակշռություն և
փուլային անցումներ: Թեմա 7` Հեղուկներ: Թեմա 8` Մակերևութային լարվածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/Բ02. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (30 ժամ դաս., 30 ժամ գործն., 45 ժամ լաբ.)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել էլեկտրականության և մագնիսականության օրենքների
հայտնագործման, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և
դիֆերենցիալ տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները,
դրանց առնչվող
կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համակարգի
ներքին
տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում: Թեմա 2՝ Էլեկտրաստատիկ դաշտը միջավայրում:
Թեմա 3՝ Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 4՝ Հաստատուն մագնիսկան դաշտը վակուումում: Թեմա 5՝ Հաստատուն
մագնիսկան դաշտը միջավայրում: Թեմա 6՝ Էլեկտրամագնիսկան մակածում: Քվազիստացիոնար երևույթներ:
Թեմա 7՝ Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա 8՝ Էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում:
Թեմա 9՝ Լիցքավորված մաս նիկների շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում: Թեմա 10՝ Էլեկտրամագնիսկան ալիքների ճառագայթումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/Բ05. Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (30 ժամ դաս., 30 ժամ գործն. պարապ., 45 ժամ լաբ.)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի օպտիկայի հիմնական պատկերացումներին
ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում` հատկապես կարևորելով քննարկվող երևույթների
փորձարարական ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչպես դասական օպտիկայի հիմնական երևույթները, այնպես էլ վերջին տասնամյակների
մեծագույն նվաճումները և նրանց կիրառական հնարավորությունները,
2. կհասկանաերևույթների փորձարարական և նրանց համապատասխան նկարագրական մեթոդների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն լուծել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում հանդիպող և օպտիկական ուղղվածություն ունեցող միջին բարդության խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համառոտ պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Լույսի տարածման վերջավոր արագությունը: ՀՀՏ
փորձարարական հիմունքները: Թեմա 3` Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ:
Թեմա 4` Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք: Թեմա 5` Լույսի ֆիզիկական
բնույթը. լույսի քվանտ: Պլանկի հաստատուն: Թեմա 6` Լույսի ճառագայթումը և կլանումը ատոմների կողմից:
Թեմա 7` Լույսի ինտերֆերեցիա և դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջավայրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/Բ01. Ատոմի ֆիզիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դաս., 30 ժամ գործն., 30 ժամ լաբ.)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել ներատոմային պրոցեսների հիմնական
օրինաչափությունները, դասական ֆիզիկայի օրենքների անկիրառելիությունը ատոմական աշխարհում, նոր՝
քվանտային մոտեցման անհրաժեշտությունը, մեկնաբանել հիմնական հետազոտությունները, որոնք
հանդիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները և տարրերի հիմնական
հատկությունները,
ատոմական
սպեկտրների
(օպտիկական
և
ռենտգենյան)
հիմնական
օրինաչափությունները, առաջացման մեխանիզմները,
2. կհասկանա այն հիմնարար փորձնական հետազոտությունները, որոնք հանդիսանում են քվանտային
ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը,
3. կկարողանա մեկնաբանել ատոմական սպեկտրների կառուցվածքը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ -մասնիկների ցրումը: Ռեզերֆորդի փորձերը և տեսությունը: Ատոմի մոլորակային մոդելը:
Բորի կանխադրույթները: Ֆրանկի և Հերցի փորձերը: Թեմա 2՝ Ջրածնի ատոմի սպեկտրը: Բորի տեսությունը:
Ալկալի մետաղների սպեկտրը, հելիումի ատոմի սպեկտրը: Թեմա 3՝ Ատոմի մագնիսական մոմենտը, Լանդեի
բազմապատկիչները, Զեեմանի երևույթները: Թեմա 4՝ Քվանտային թվերի քառյակ: Մենդելեևի պարբերական
համակարգը, տարրերի դասակարգումը: Թեմա 5՝ Ռենտգենյան ճառագայթման սպեկտրները: Մոզլիի օրենքը:
Թեմա 6՝ Դը-Բրոյլի վարկածը: Էլեկտրոնների դիֆրակցիան: Ալիքային ֆունկցիայի վիճակագրական
մեկնաբանումը: Անորոշությունների առնչությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/Բ01. Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ (6 կրեդիտ )
Շաբաթական 6 ժամ (30 ժ. դաս., 30 ժ. գործն., 30 ժ. լաբ. աշխ.)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտացումների ուսանողներին տալ
գիտելիքներ ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների հատկությունների և փոխազդեցությունների մասին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե մատերիայի կառուցվածքի ինչպիսի հարցերն են միջուկային ֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան,
2. կհասկանա ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
հիմնարար փոխազդեցությունների էությունը,
3. կկարողանա միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները կիրառել գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում, լուծել հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալիքային հատկությունների մասին:
Թեմա 2` Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և վիճակագրական հատկությունները:
Թեմա 3` Հիմնարար
փոխազդեցությունները միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 4` Միջուկների սպինը և
մագնիսական մոմենտը:Թեմա 5` Միջուկների բնական ռադիոակտիվություն:
Թեմա 6`
Միջուկային
ռեակցիաներ: Թեմա 7` Միջուկների բաժանումը:Թեմա 8` Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց
դասակարգումը լեպտոնների և հադրոնների: Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ01. Դասական մեխանիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախ., 45 ժամ գործն. պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել տեսական ֆիզիկայի առաջին դասընթացի` «Դասական մեխանիկա» առարկայի
հիմնական գաղափարները: Դիտարկվում են երեք հիմնական մոտեցումները`Լագրանժի, Համիլտոնի և
Համիլտոն-Յակոբիի, որոնք օգտագործում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
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կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի հիմնական օրինաչափությունները,
կկարողանա լուծել դասական մեխանիկայի խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կովարիանտության գաղափարը: Թեմա 2` Կոորդինատական համակարգեր: Թեմա 3`
Սկալյարներ, վեկտորներ, թենզորներ: Թեմա 4`Վեկտորական և թենզորական անալիզի տարրերը: Թեմա 5`
Փոքրագույն գործողության սկզբունք. Լագրանժի հավասարումներ: Թեմա 6` Շարժման ինտեգրալներ: Թեմա 7`
Շարժման հավասարումների ինտեգրում: Թեմա 8` Համիլտոնյան ֆորմալիզմը: Թեմա 9` Շարժումը
կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 10` Բախումներ: Թեմա 11` Տատանումներ: Թեմա 12` Պինդ մարմնի շարժումը: Թեմա 13` Հոծ միջավայրի հիմնական հասկացություններ: Թեմա 14` Իդեալական հեղուկ: Թեմա 15`
Մածուցիկ հեղուկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2.
3.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ02. Դասական էլեկտրադինամիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (60 ժամ դասախ. և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ցույց տալ Մաքսվելի հավասարումների ռելյատիվիստական ինվարիանտությունը` պիտանիությունը
բոլոր իներցիալ համակարգերում: Շարադրվում է փոքրագույն գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում, դաշտի և տրված դաշտում լիցքի շարժման հավասարումները: Ուսումնասիրվում են էլեկտրադինամիկայի և մագնիտոստատիկայի հարցերը, քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտերը, սկին էֆեկտը,
գծային շղթաները: Քննարկվում են ուշացող պոտենցիալները, դիպոլային, քվադրուպոլային, մագնիսական
դիպոլային ճառագայթումները, ճառագայթման ռեակցիան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրադինամիկայի հիմնական դրույթները,
2. կկարողանա լուծել էլեկտրադինամիկայի ստանդարտ խնդիրներ,
3. կկարողանա ուսումնասիրել քվանտային էլեկտրադինամիկան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`ՀՀՏ տարրերը: Թեմա 2` Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական դաշտը նկարագրող 4-չափանի մեծություններ: Թեմա 4` Փոքրագույն գործողության սկզբունքը
էլեկտրադինամիկայում: Թեմա 5` Մասնիկների շարժումը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Թեմա 6`
Հաստատուն էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը վակուումում: Թեմա 7` Էլեկտրամագնիսական ալիքներ:
Թեմա 8` Կամայական օրենքով շարժվող լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը: Թեմա 9` Մակրոսկոպիկ
էլեկտրադինամիկայի հավասարումները: Թեմա 10` Ժամանակային և տարածական դիսպերսիա: Դիսպերսիոն
առնչություններ: Թեմա 11` Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում: Թեմա 12` Քվազիստացիոնար
էլեկտրամագնիսական դաշտեր: Սկին էֆեկտ: Գծային շղթաներ: Թեմա 13` Չերենկովյան ճառագայթում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ03. Քվանտային մեխանիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6ժամ (45 ժամ դասախ.և 45 ժամ գործնական)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Ուսումնասիրել քվանտային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և նրանց փորձնական
հիմնավորումը: Շարադրվում են ոչ ռելյատիվիստիկ քվանտային մեխանիկայի հիմունքները: Միկրոաշխարհի
երևույթների դուալիզմը: Անորոշությունների և վերադրման սկզբունքները: Վիճակների և ֆիզիկական մեծությունների էվոլյուցիան: Շրեդինգերի և Հայզենբերգի պատկերացումները: Միաչափ շարժում: Մոմենտի
տեսություն, սպին: Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները:
Միատեսակ մասնիկների նույնականության սկզբունքը: Ատոմ: Մոլեկուլ: Բախումների տեսություն:
Դասախոսություններն ուղեկցվում են գործնական պարապմունքներով, որոնց ընթացքում ուսանողները
յուրացնում են քվանտային ֆիզիկայի խընդիրների լուծման մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միկրոաշխարհում գործող օրինաչափությունները,
2. կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի տեսկան խնդիրները և նրանց
փորձարարական հիմնավորումները,
3. կկարողանա լուծել քվանտային օբյեկտներին վերաբերող ստանդարտ խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին: Թեմա 2` Քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 3` Անորոշությունների առնչությունները: Թեմա 4`Սեփական արժեքներ և ֆունկցիաներ:
Թեմա 5` Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը: Թեմա 6` Վիճակի փոփոխությունը
ժամանակի ընթացքում: Թեմա 7` Միաչափ շարժման որոշ խնդիրներ: Թեմա 8` Շարժման քանակի մոմենտ: Թեմա 9` Մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 10` Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 11` Ատոմներ:
Թեմա 12` Ճառագայթման դաշտի ու մասնիկների փոխազդեցության կիսադասական տեսությունը: Թեմա 13`
Մոլեկուլներ: Թեմա 14` Բախումների տեսությունը: Թեմա 15` Շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ05. Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա (910 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախ. և 45 ժամ գործնական)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներն ու
օրենքները, կայունության պայմանները, թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդը և հավասարակշիռ
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները` կանոնական բաշխման մեթոդը դասական և քվանտային դեպքերում,
որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել վիճակագրական ֆիզիկայի խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Թերմոդինամիկական մեծություններ:
Թեմա 3` Կանոնական բաշխման մեթոդ: Թեմա 4` Իդեալական գազ: Թեմա 5` Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի
վիճակագրությունները: Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8` Մակերևույթային
երևույթներ: Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռությունը և փուլային անցումները: Թեմա 10` Լուծույթներ: Թեմա
11` Քիմիական ռեակցիաներ: Թեմա 12` Ֆլուկտուացիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ01. Ռադիոէլեկտրոնիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախ. և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները,
նրանց լուծման հիմնական մեթոդները, ինչպես նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին, որոնց
միջոցով իրականացվում է այդ խնդիրների լուծումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի կառուցվածքը,
2. կհասկանա ռադիոէլեկտրոնայինհամակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,
3. կկարողանա աշխատել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը: Թեմա 2` Կենտրոնացված
պարամետրերով գծային համակարգեր: Թեմա 3` Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Թեմա 4`
Ուժեղացուցիչներ և գեներատորներ: Թեմա 5` Ոչ գծային համակարգեր: Մոդուլում, դետեկտում, հաճախությունների փոխակերպում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ03. Աստղագիտություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախ. և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի
առաջացմանը, կառուցվածքին, շարժմանը և զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա` ինչպես են շարժվում երկնային մարմինները երկնոլորտում, Արեգակը, արեգակնային
համակարգը, մոլորակները և նրանց արբանյակները, առաջանում լուսնի փուլերը, արեգակի խավարումները,
2. կհասկանա աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճանաչել երկնքի համաստեղությունները և նրանցում դիտվող պայծառ աստղերը,
կկարողանա որոշել, թե տվյալ օբյեկտը տարվա որ ժամանակահատվածում կարելի է դիտել:
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտութ-յունից, կոորդինատական
համակարգեր, նրանց ձևափոխությունները, մոլորակների տեսանելի և իրական շարժումները, Կեպլերի
օրենքները: Թեմա 2` Երկրի Արեգակի և լուսնի շարժումները, Երկրի առանցքի պրեցեսիոն և նուտացիոն
շարժումները, արեգակի և լուսնի խավարումները: Թեմա 3` Աստղաֆիզիկայի հիմունքները, ջերմաստիճանների
որոշման մեթոդները, սպեկտրալ գծերի դոպլերյան շեղումները, երկնային մարմինների քիմիական
կառուցվածքը: Թեմա 4` Դիտակներ, ֆոտոէլեկտրական ընդունիչներ, սպեկտրալ սարքեր, ռադիոդիտակներ,
արտամթնոլորտային դիտակներ, գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր ճառագայթների ընդունիչ սարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0404,0405/Բ06. Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախ.)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար
գիտությունների բնագավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն, ինչպես նաև ծանոթացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական հասկացություններին և
մեթոդներին, որոնք կիրառվում են նյութաբանության, կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկայի, էլեկտրոնիկայի, պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից
ֆիզիկայի այլ բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական ոչ գծային երևույթները, որոնք տարածված են ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում
և նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, ինչպես նաև
կիմանա պինդ մարմնի ֆիզիկայի գաղափարները և մոտեցումները,
2. կհասկանադասընթացի սահմաններումուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող
մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանալտարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը ինքնուրույն հանգեցնել մաթեմատիկական
մոդելների, կատարել պինդ մարմնի մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական հատկությունների
որակական և որոշ քանակական գնահատումներ, փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
4. կունենա որոշակի հմտություններ փորձարարական ֆիզիկայի բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.1` Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Թեմա 1.2` Դինամիկ համակարգերի ոչ
մոնոտոն վարքը: Թեմա 1.3` Ոչ գծային համակարգեր: Թեմա 1.4` Դինամիկ համակարգերի որակական
ուսումնասիրությունը: Թեմա 1.5` Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում: Թեմա 1.6` Անալիտիկ
մեթոդներ: Թեմա 2.1՝
Բյուրեղական կառուցվածքներ: Թեմա 2.2՝
Հակադարձ ցանց: Դիֆրակցիան
բյուրեղներում: Թեմա 2.3՝ Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ,
մետաղական և ջրածնային): Թեմա 2.4՝ Բյուրեղային ցանցի դինամիկա: Ներդաշնակ մոտավորություն: Ցանցի
տատանումների ձայնային և օպտիկական ճյուղեր: Թեմա 2.5՝ Բյուրեղային ցանցի ջերմային հատկությունները:
Թեմա 2.6՝ Ազատ էլեկտրոնային գազ:

Հնրգ. քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0410/Բ04. Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30ժամ դաս., 15 ժամ լաբ.)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին առկա քվանտային տեխնոլոգիաների հիմնական
տեսակներին, դրանց կառուցվածքային և կիրառական առանձնահատկություններին, գործողության հիմքում
ընկած քվանտա-ֆիզիկական երևույթներին և դրանց տեսական-մաթեմատիկական մոդելավորումների
տարրերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվանտային հենքով գործող տեխնոլոգիաների առկա հիմնական տեսակները, դրանց կառուցվածքային տարրերը, աշխատանքի սկզբունքները և մեկնաբանման տեսական մոտարկումները,
2. կհասկանա մատերիայի ալիքային բնույթի սկզբունքային կարևորությունը ատոմական և նանոչափ
մասշտաբներում, գաղափարական և պրակտիկ/կիրառական բարդությունները միկրոաշխարհից դեպի
մակրոաշխարհ անցնելիս, տեսական մոդելավորման դերը սարքի գործողության և արդյունքի մեկնաբանման համար,
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3. կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել թեմային վերաբերող կոնկրետ հարցերում կողմնորոշվելու, առարկայի խնդիրները մասնագիտական և ոչ մասնագիտական լսարանին ներկայացնելու,
թիմի կազմում աշխատելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մետաղներ, դիէլեկտրիկներ, կիսահաղորդիչներ: Թեմա 2՝
Կիսահաղորդչային դիող:
Լուսադիոդ, կիսահաղորդչային լազեր: Թեմա 3՝
Ռեզոնանսային թունելացում: Ատոմական թունելային
միկրոսկոպ և ատոմտրոնիկա: Թեմա 4՝ Ատոմական ինտերֆերոմետրիա: Թեմա 5՝ Միկրոռեզոնատոր:
Քվանտային օպտո-մեխանիկական համակարգ: Թեմա 6՝
Ֆոտոդետեկտորներ: Թեմա 7՝ Միաֆոտոն և
միաատոմ ճառագայթման աղբյուրներ: Թեմա 8՝ Քվանտային ինֆորմացիա և քվանտային հեռահաղորդակցություն:
Հավելվածներ: Ա. Մասնիկի ստացիոնար վիճակները պարբերական պոտենցիալի դաշտում: Բլոխի օսցիլյացիաներ: Բ. Ատոմը լուսային դաշտում: Ռաբիի օսցիլյացիաներ: Գ. Օպտիկական ուժեր: Դ. Դաշտի ներկայացումը որպես հարմոնիկ օսցիլյատորների հավաքածու:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է
տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և
խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է` «Ֆիզիկա»
մասնագիտության համար` 24 կրեդիտ։

«Ֆիզիկա» ծրագիր
«Կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկա» մասնագիտացում
0405/Բ01. Բյուրեղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախ. և 15ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բյուրեղների արտաքին ձևի և ներքին
կառուցվածքի մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բյուրեղների կառուցվածքի օրինաչափությունները,
2. կհասկանա բյուրեղների միկրո- և մակրոհամաչափությունը,
3. կկարողանա որոշել բյուրեղի կետային համաչափությունը, նրա պատկանելությունը այս կամ այն
բյուրեղագիտական համակարգին, ինչպես նաև բյուրեղային կառուցվածքների Բրավեի ցանցի տեսակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրաչափական բյուրեղագիտության օրենքներ: Թեմա 2՝ Բյուրեղների կետային համաչափություն: Թեմա 3՝ Բյուրեղագիտական 32 դասեր: Թեմա 4՝ Բյուրեղագիտական համակարգեր: Թեմա 5՝
Տարածական ցանց: Բրավեի ցանցեր: Թեմա 6՝ Տարածական խմբեր: Թեմա 7՝ Հակադարձ ցանց: Թեմա 8՝
Բյուրեղաքիմիայի հիմնական պատկերացումներ: Թեմա 9՝ Խիտ դարսումներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ06. Լազերային գերսառեցում և Բոզե–Էյնշտեյնյան կոնդենսատ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միկրոկելվին և ավելի ցածր ջերմաստիճանների
ստացման օպտիկաֆիզիկական պրոցեսներին: Քննարկվում են նոսր գազի կոնդենսատի ֆիզիկական
հատկությունները, մասնավորապես` քվանտային թունելացման երևույթը պոտենցիալային հորերում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Բոզե-Էյնշտենյան կոնդենսատի ֆիզիկական հատկությունները,
2. կհասկանա այն պրոցեսները որոնց արդյունքում ստացվում է կոնդենսատը,
3. կկարողանա
ներկայացնել
Բոզե-Էյնշտեյնյան
կոնդենսատի
վարքը
պարզ
ֆիզիկական
իրավիճակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմի փոխազդեցության մոդելավորումը լազերային ճառագայթման հետ: Թեմա 2`
Լազերային սառեցման դոպլերյան մեխանիզմը: Թեմա 3` Լազերային սառեցման սիզիֆուզյան մեխանիզմը:
Թեմա 4` Գազի գերսառեցումը ռադիոհաճախային գոլորշացման մեխանիզմով: Թեմա 5` Բոզե-Էյնշտենյան
կոնդենսատ վիճակի ստատֆիզիկական մեկնաբանությունը: Թեմա 6`
Կոնդենսատի դինամիկ վարքը
պոտենցիալային հորերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0405/Բ08. Բարակ թաղանթների ստացման և հետազոտության փորձարարական
մեթոդներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ լաբորատոր)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բարակ մետաղական, կիսահաղորդչային և
դիէլեկտրիկ թաղանթների ստացման ժամանակակից տեխնոլոգիական և դրանց ուսումնասիրության
փորձարարական մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստանալ թաղանթներ ջերմային, էլեկտրաքիմիական և լազերային փոշեցրման եղանակներով,
2. կհասկանա այն ֆիզիկական երևույթները, որոնք ի հայտ են գալիս թաղանթներում` կապված չափային
էֆեկտների հետ,
3. կկարողանա կողնորոշվել բարակ թաղանթների հիման վրա ստեղծված միկրոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի ֆիզիկական մեխանիզմներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թաղանթների ստացման փորձարարական մեթոդներ և թաղանթների ձևավորման տեսություններ: Թեմա 2` Բարակ մետաղական թաղանթների էլեկտրահաղորդականության ուսումնասիրություն:
Թեմա 3` Բարակ կիսահաղորդչային թաղանթների էլեկտրահաղորդականության և նրանց հիման վրա
ստեղծված սարքերի աշխատանքի ուսումնասիրություն: Թեմա 4` Բարակ դիէլեկտրիկ թաղանթների
էլեկտրահաղորդականության և նրանց հիման վրա ստեղծված սարքերի աշխատանքի ուսումնասիրություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0405/Բ04. Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և տեխնիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախ. և 15 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նախնական պատկերացումներ ցածր
ջերմաստիճաններ (ընդհուպ մինչև 4Կ) ստանալու և դրանց պահպանելու հիմնական ֆիզիկական
սկզբունքների, ու դրանց տեխնիկական իրագործման պարզագույն մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ցածր ջերմաստիճաններ ստանալու մեթոդների ֆիզիկան և տեխնիկան,
2. կհասկանա գերհաղորդականության երևույթը ,
3. կկարողանա ինքնուրույն ստեղծել գերհաղորդական երևույթը ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ մի
կոնկրետ սարքի պարզեցված մանրակերտն ու փորձարկել այն:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Ցածր ջերմաստիճանների ստացման անհրաժեշտությունը որպես նյութերի միայն այդ
ջերմաստիճաններում դրսևորվող հատկությունների բացահայտման ու ուսումնասիրման նախադրյալ: Գերհաղորդական երևույթն ու նրա կարևորությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի համար: Թեմա 2` Ցածր
ջերմաստիճանների ստացման և պահպանման հիմնական ֆիզիկական սկզբունքներն ու դրանց տեխնիկական
իրագործման պարզագույն մեթոդները: Թեմա 3` Գերհաղորդականությունը փորձարարի տեսանկյունից ու նրա
հետազոտման դժվարությունների պատճառները: Թեմա 4`Գերհաղորդականության փորձարարական ուսումնասիրման ավանդական ու ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 5` Գերհաղորդական երևույթն ուսումնասիրելու
համար անհրաժեշտ մի կոնկրետ սարքի պարզեցված մանրակերտի ստեղծումն ու նրա փորձարկումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ06. Գերհաղորդականության տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է երկհեղուկային հիդրոդինամիկայի և Գինզբուրգ-Լանդաուի տեսությունների
հիման վրա ծանոթացնել քվանտային մակրոերևույթների`գերհոսելիության և գերհաղորդականության
հիմնական օրինաչափություններին, ներառյալ մրրիկների առաջացումը և լուսաբանել առնչվող փորձարարական արդյունքները հեղուկ հելիումում և գերսառեցված մետաղներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվանտային հիմնական մակրոերևույթները և դրանց նկարագրող
երևութաբանական
տեսությունը,
2. կհասկանա գերհաղորդականության և գերհոսելիության առաջացման ֆիզիկական մեխանիզմները,
միջմասնիկային փոխազդեցությունների դերը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել տեսական հարցերի քննարկման և մոդելային պարզ
խնդիրների լուծման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կապիցայի փորձերը և Լանդաուի երկհեղուկայաին հիդրոդինամիկայի հավասարումները: Թեմա 2՝ Ձայնի տարածումը գերհոսելի հեղուկում, առաջին և երկրորդ ձայներ, կախումը ջերմաստիճանից: Թեմա
3՝ Գերհաղորդականության երևույթների էլեկտրամագնիսական և թերմոդինամիկական հատկությունները:
Թեմա 4՝ Լոնդոնների տեսությունը: Պիպարդի ոչ լոկալ ընդհանրացումը և Գինզբուրգ – Լանդաուի տեսությունը:
Թեմա 5՝ Քվանտային մրրիկները գերհաղորդիչներում, գերհաղորդիչներն արտաքին մագնիսական դաշտում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0405/Բ06. Կոնդենսացված միջավայրերի հետազոտման փորձարարական մեթոդները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3ժամ (15ժամ դասախ. և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատկերացում կոնդենսացված միջավայրերի հետազոտման փորձարարական մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի փորձարարական մեթոդների առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա դիֆրակցիոն և ռեզոնանսային մեթոդների հիմունքները,
3. կկարողանա կատարել բյուրեղների փորձարարական հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմնի հետազոտման էլեկտրոնագրական մեթոդը և փորձարարական տեխնիկան:
Թեմա 2՝ Էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի մեթոդ: Թեմա 3՝ Ռենտգենյան դիֆրակցիայի մեթոդ: Թեմա 4՝
Ռեզոնանսային մեթոդներ: Թեմա 5՝ Նյութի կառուցվածքի նեյտրոնագրական վերլուծություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0405/Բ07.Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում ժամանակակից կիսահաղորդչային ֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի զարգացման փուլերի և հեռանկարային ուղղությունների մասին: Ուսանողին ծանոթացնել
կիսահաղորդչային նյութերի կառուցվածքին և նրանցում ընթացող ֆիզիկական երևույթների առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կիսահաղորդչային նյութերում քվազիմասնիկային վիճակների առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա կիսահաղորդչային նյութերին բնորոշ ֆիզիկական հատկությունների առաջացման
պատճառները,
3. կկարողանա հիմնավորել և մեկնաբանել կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութերի դասակարգումն ըստ էլեկտրահաղորդա-կանության: Կիսահաղորդիչներ: Քիմիական
կապերի տեսակները կիսահաղորդիչներում: Ոչ բյուրեղային կիսահաղորդիչներ: Թեմա 2` Կիսահաղորդիչների
գոտիական տեսության տարրերը: Միայնակ և պարբերական պոտենցիալ փոսեր (Կրոնիգ-Պենիի մոդել):
Արդյունարար զանգված: Էլեկտրոնային և խոռոչային կիսահաղորդիչներ: Թեմա 3` Էլեկտրոնների և խոռոչների
վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Էլեկտրաչեզոքության հավասարում: Էլեկտրոնների և խոռոչների
բաշխումը գոտիներում և ընդհատ մակարդակներում ըստ էներգիական վիճակների: Թեմա 4` Վիճակների
խտության ֆունկցիան և լիցքակիրների հավասարակշռական կոնցենտրացիան կիսահաղորդիչներում: Ֆերմիի
մակարդակը սեփական կիսահաղորդչում: Թեմա 5` Հիմնական և ոչ հիմնական լիցքակիրներ: Ֆերմիի
մակարդակը և լիցքակիրների հավասարակշռական կոնցենտրացիան դոնորներ և ակցեպտորներ պարունակող
կիսահաղորդչում: Թեմա 6` Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության մեխանիզմներ: Էլեկտրահաղորդականության ջերմաստճանային կախումը: Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականությունը ուժեղ
էլեկտրական դաշտերում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0410/Բ08. Ոչ կարգավորված համակարգերի ֆիզիկայի ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անկարգավորվա-ծության տեսակների հետ,
առաջարկել համառոտ տեսություն` կիրառելով այն կոնկրետ համակարգերի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ոչ կարգավորված համակարգերի հիմնական հատկությունների մասին,
2. կհասկանա ոչ կարգավորված համակարգերում ընթացող հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել գործնական պարզ խնդիրներ ոչ կարգավորված համակարգերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կարգավորված և ոչ կարգավորված համակարգեր: Թեմա 2` Բջջային անկարգավորվածություն: Թեմա 3` Ատոմային կորելյացիաներ: Թեմա 4` Տոպոլոգիական անկարգավորվածություն: Թեմա
5` Կոնտինուալ անկարգավորվածություն: Թեմա 6` Անկարգավորվածության փորձնական հետազոտությունը:
Թեմա 7` Քվազիմասնիկները միաչափ ոչ կարգավորված շղթաներում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
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0405/Բ05. Մագնիսական երևույթների ֆիզիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում թույլ և ուժեղ մագնիսական նյութերի հիմնական
առանձնահատկությունների, արտաքին մագնիսական դաշտի ազդեցությամբ տարբեր նյութերի մագնիսացման
բնույթի մասին: Ուսանողին ծանոթացնել դիա- և պարամագնիսականության դասական և քվանտային հայտնի
տեսություններին, մագնիսակարգավորված նյութերի երևութաբանական տեսություններին և այդպիսի
նյութերում տարբեր բնույթի փոխազդեցությունների (մագնիսական դիպոլային, փոխանակային, սպինուղեծրային) դերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութերի դասակարգումն ըստ մագնիսական հատկությունների, թույլ և ուժեղ մագնիսական
նյութերի կառուցվածքն ու դրանց հիմնա-կան առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա թույլ (դիա- և պարամագնիսական) մագնիսական և մագնիսակարգավորված (ֆեռո-,
հակաֆեռո- և ֆեռոմագնիսական) նյութերի գոյության պատճառները և տարբեր փոխազդեցությունների
դերը դրանցում,
3. կկարողանա հայտնի տեսությունների շրջանակներում հաշվել տարբեր (ատոմական, էլեկտրոնային)
համակարգերի մագնիսացվածությունը, պարզել դրա ջերմաստիճանային վարքը և կախումը
մագնիսական դաշտի լարվածությունից: Կատարել տեսական արդյունքների համեմատում գոյություն
ունեցող փորձարարական տվյալների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութերի դասակարգումն ըստ մագնիսական հատկությունների: Մագնիսական կարգավորվածություն: Թեմա 2` Ատոմական դիամագնիսականության «դասական» տեսություն: Ատոմական ընկալունակության ընդհանուր հաշվարկը: Ազատ էլեկտրոնների ուղեծրային դիամագնիսականությունը: Թեմա 3`
Պարամագնիսականության «դասական» տեսությունը: Կյուրիի օրենքը: Էլեկտրոնների սպինային պարամագնիսականությունը: Թեմա 4` Ֆեռոմագնիսականության, hակաֆեռոմագնիսականության երևութաբանական
տեսությունները: Թեմա 5` Փոխանակային փոխազդեցություն: Հայզենբերգի մոդելը: Թեմա 6` Մագնիսական
անիզոտրոպություն: Ֆեռոմագնիսական դոմեններ: Մագնիսական հիսթերեզիս:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
«Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտացում
0404/Բ07. Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լույսի և տարբեր տիպի միջավայրերի
փոխազդեցության ուսումնասիրման ժամանակ կիրառվող վերլուծական մոդելներին (ինչպես դասական,
այնպես էլ քվանտային) և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ
ասպարեզի արդի նվաճումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ ընթացող հիմնական երևույթները և նրանց
կիրառական ասպեկտները,
2. կհասկանաև ճկունորեն կկարողանա կողմնորոշվել տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ առկա
հիմնական և երկրորդային գործոնների տարանջատման գործում,
3. կկարողանալազերային լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող տարբեր
երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լազերային ճառագայթման տարածական, ժամանա-կային և սպեկտրային բնութագրերը:
Թեմա 2` Լազերային փնջերի տարածումը: Թեմա 3` Լույսի մեխանիկական (պոնդերոմոտորային)
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ազդեցությունը: Թեմա 4` Քվանտային մեխանիկայի հիմնական հասկացությունները: Թեմա 5` Ատոմը որպես
օսցիլյատոր: Թեմա 6` Ատոմը ուժեղ լազերային դաշտում: Թեմա 7` Ջերմային երևույթները հզոր լազերային
ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ09. Ֆիզիկական օպտիկա /3 կրեդիտ/

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լուսային ալիքների բևեռացման վիճակի
նկարագրության մեթոդներին, ինչպես նաև տարբեր տիպի միջավայրերի հետ փոխազդեցության ժամանակ
դրսևորվող օպտիկական երևույթների հետ:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կյուրացնի լույսի բևեռացման վիճակի նկարագրութան ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից
նկարագրման մեթոդները,
2. կծանոթանա լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ ընթացող հիմնական երևույթներին,
1. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ֆիզիկական չափումնրի ժամանակ կիրառվող օպտիկական մեթոդների ընտրության հարցերում:

Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Լուսային ալիքներ: Թեմա 2` Լուսային ալիքների բևեռացում: Բևեռացված լույսիտարածումը:
Թեմա 3` Լույսի տարածումը իզոտրոպ և անիզոտրոպ միջավարերում: Թեմա 4` Լույսի ցրում: Թեմա 5` Լույսի
ինտերֆերենցիա ևդ իֆրակցիա: Թեմա 6` Ֆուրյե օպտիկայի հիմունքները և օպտիկական հոլոգրաֆիա: Թեմա
7` Երկրաչափական օպտիկա: Թեմա 8` Օպտիկական երևույթները միջավայրերի բաժանման սահմանին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ07. Լազերների ֆիզիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լազերների գործողության տեսական
հիմունքներն ու ֆիզիկական սկզբունքները, համապատասխանաբար լազերային ճառագայթման բնութագրերն
ու հիմնական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ծանոթացնել ժամանակակից լազերային ֆիզիկայի
կիրառություններին և նորամուծություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա լազերների գործողության հիմնական սկզբունքները;
2. տեղյակ կլինի լազերային ճառագայթման սպեկտրալ կառավարման հիմնական մեթոդների մասին;
3. կկարողանագործնականում դիտել և տարբերակել գեներացիայի տարբեր ռեժիմներն ու համեմատել
նրանց բնութագրերը:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Էյնշտեյնի գործակիցներ: Թեմա 2` Ճառագայթման գծի լայնությունը: Թեմա 3` Լազերային
փնջերի հատկությունները: Թեմա 4` Օպտիկական ռեզոնատորներ և մոդեր: Թեմա 5` Ուժեղացում, Գեներացիա:
Թեմա 6` Մղման պրոցեսները: Թեմա 7` Լազերային գեներացիայի անընդհատ և իմպուլսային ռեժիմները:
Թեմա 8` Մոդերի հաճախային և տարածական սելեկցիա: Թեմա 9` լազերների տեսակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0404/Բ08. Ֆուրյե օպտիկա և սպեկտրոսկոպիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախ.և 15 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրալ հետազոտություններին լայն
իմաստով և, մասնավորապես, ատոմային և մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիային: Դրան են ծառայում
դասախոսությունները, համապատասխան թեմայի վերջում` խնդիրների լուծումն ու լաբորատոր աշխատանքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սպեկտրների առաջացման պատճառները;
2. կհասկանա սպեկտրալ սարքերի աշխատանքի սկզբունքը;
3. կկարողանա սպեկտրալ չափումներից որոշակի տեղեկություն ստանալ նյութի կառուցվածքի մասին:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ուղիղ և հակադարձ Ֆուրյե ձևափոխություններ: Թեմա 3`
Պատահական պրոցեսի կորելյացիոն ֆունկցիա և սպեկտրային խտություն: Թեմա 4` Օպտիկական
ճառագայթման սպեկտր: Թեմա 5` Տարբեր սպեկտրային տիրույթների նկարագրություն: Թեմա 6`
Միկրոալիքային սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները: Թեմա 7` Բազմատոմ մոլեկուլներ: Թեմա8` Ինֆրակարմիր
սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները: Թեմա 9` Տատանողա-պտտական սպեկտրներ: Թեմա 10` Բորն –
Օպենհեյմերի սկզբունքի խախտումը: Թեմա 11` Երկատոմ մոլեկուլների էլեկտրոնային սպեկտրները: Թեմա 12`
Նուրբ պտտական ստրուկտուրա: Թեմա 13` Սպեկտրոսկոպիայի տեխնիկան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ12. Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախ. և 15 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հեղուկ բյուրեղների առանձնահատկություններին:
Հիմնականում ուշադրություն է դարձված հեղուկ բյուրեղների դասավորմանը և տարատեսակ
անկայունությունների մակածմանը հեղուկ բյուրեղներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը
1. կիմանա հեղուկ բյուրեղների տեսակները, դասավորումն ըստ կողմնորոշման;
2. կիմանա հեղուկ բյուրեղների հատկությունների ուսումնասիրման որոշ օպտիկական մեթոդներ;
3. կիմանա հեղուկ բյուրեղներում անկայունությունների մակածման մեխանիզմները և նրանց
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Հեղուկ բյուրեղներ, նրանց դասակարգումը և հիմնական հատկությունները: Թեմա 2`
Կողմնորոշումային երևույթներ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 3` Խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղներ:
Թեմա 4` Հիդրոդինամիկ երեվույթներ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 5` Մակածված փուլային անցումներ և հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 6` Թերմոմեխանիկական երևույթներ
հեղուկ բյուրեղում: Թեմա 7`Լուսահիդրոդինամիկ երևույթներ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 8` Պոլիմերային
հեղուկ բյուրեղներ: Թեմա 9` Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծայինօպտիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:

0404/Բ08. Գերարագ օպտիկա և լազերային ֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել գերարագ օպտիկայի և լազերային ֆիզիկայի
արդիական խնդիրներին և մեթոդներին, ճառագայթման բնութագրերի կառավարման ֆիզիկական սկզբունքներին, ինչպես նաև գաղափար տալ ժամանակակից գիտության և տեխնիկայի բնագավառներում գերարագ
օպտիկայի եւ լազերային ֆիզիկայի կարևոր դերի և կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա լազերային ֆիզիկայում կիրառվող գերկարճ իմպուլսների գեներացման ինչպես նաև
ձևավորման եղանակները;
2. կծանոթանա լազերային ֆիզիկայում կիրառվող ճառագայթման կառավարման ֆիզիկանան
սկզբունքներին, կհասկանա գերարագ լազերային ազդանշանի կառավարման մեթոդները;
3. կտեղեկանա լազերների կիրառությունների լայն ոլորտում ներկայումս կիրառվող մեթոդներին եւ
հմտություններին /ներառյալ անվտանգության պահանջները/ ;
4. կտիրապետի գերարագ լազերային ճառագայթման եւ ազդանշանի կառավարման որոշակի
եղանակների /կտիրապետի գծային էլեկտրաօպտիկական էֆֆեկտի կիրառություններին` մոդուլացման
համար,ժամանակից ակուստապօտիկական մեթոդներին ու նրա կիրառություններին/, կտեղեկանա
լույսի կառավարման ոչ գծային օպտիկական մեթոդներին ֆեմտովարկյանային ժամանակային
տիրույթում;
5. գիտելիքներ կունենա ֆեմտովայկյանային իմպուլսների գրանցման ժամանակակից եղանակների
մասին:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Օպտիկական /բաց/ ռեզոնատորներ: Թեմա 3` Լազերների դասակարգումը ըստ ակտիվ միջավայրերի: Թեմա 4` Լազերների գեներացման անընդհատ և իմպուլսային ռեժիմները:
Թեմա 5` Լազերային ազդանշանի գրանցման և կառավարման մեթոդները: Թեմա 6` Համակարգչային
մոդելավորւմը գերարագ օպտիկայի խնդիրներում: Թեմա 7` Մանրաթելային օպտիկա: Թեմա 8` Գերարագ
լազերների ֆիզիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:

0404/Բ10. Ֆոտոնիկայի ներածություն /2 կրեդիտ/
Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար )
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆոտոնիկայի հիմունքներին: Առավել մեծ
ուշադրություն կդարձվի պարբերական միջավայրերի հետ լույսի փոխազդեցության երևույթներին, լույսի
տարածմանը մանրաթելերում և արտաքին դաշտերով ղեկավարվող բյուրեղներում:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Կծանոթանա օպտիկայի ժամանակակից ուղղություններից մեկին` ֆոտոնիկային;
2. կիմանա պարբերական միջավայրերում լույսի տարածման առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1`Պարբերական միջավայրերի օպտիկա: Թեմա 2` Բյուրեղները արտաքին դաշտերում: Թեմա 3`
Ալիքատարային և մանրաթելային օպտիկա: Թեմա 4` Մակերևույթային ալիքներ: Թեմա 5` Ֆուրյե օպտիկա,
հոլոգրաֆիա ևալիքային ճակատի շրջում: Թեմա 6` Համակարգչային օպտիկայի ներածություն: Թեմա 7`
Նանոօպտիկա:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0404/Բ11. Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 10 ժամ (10 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լազերների կիրառությանը և նորագույն
լազերային տեխնոլոգիաներին գիտության և տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում: Հիմնականում ուշադրություն է
դարձված ֆիզիկական, մոդելային պատկերացումներին և հասկացություններին, որոնք ընկած են լազերային
տեխնոլոգիաների շրջանակներում լազերների կիրառության հիմքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտության ու տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում լազերների կիրառության հիմնական առավելությունները,
2. կհասկանա այն հիմնական ֆիզիկական պրոցեսները, որոնք ընկած են ժամանակակից լազերային
տեխնելոգիաների հիմքում,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել տարբեր տեխնոլոգիական պրոցեսներում լազերների ընտրության
հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լազերային ճառագայթման հիմնական հատկությունները և լազերների կիրառության
ֆիզիկական սկզբունքները: Թեմա 2` Լազերային տեխնիկա: Թեմա 3` Լազերների կիրառությունների
առաջընթացը ֆիզիկայում: Ֆիզիկական երևույթների «լազերային սանդղակ»: Թեմա 4` Լազերային ճառագայթումով նյութերի մշակման ժամանակ ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները: Թեմա 5`Լազերային
տեխնոլոգիական սարքավորում: Թեմա 6` Լազերների կիրառությամբ տեխնոլոգիական օպերացիաներ: Թեմա
7` Կիսահաղորդչային լազերային տեխնոլոգիա: Թեմա 8` Շերտերի լազերային նստեցում: Թեմա 9`
Թաղանթային տարրերի լազերային մշակում: Թեմա 10` Տեղեկույթի լազերային մշակում: Թեմա 11` Լազերների
կիրառությունը պաշտպանական համակարգերում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):

0404/Բ15. Օպտիկական երևույթները կիսահաղորդիչներում /2 կրեդիտ/
Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար )
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել կիսահաղորդիչներում օպտիկական երևույթների
ֆիզիկական հիմունքներն ու մոդելները, ներկայացնել նրանց կիրառական հնարավորությունները, ինչպես նաև
ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի իրավիճակի ու նվաճումների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա կիսահաղորդիչներում օպտիկական երևույթների առանձնահատկություններն ու ըստ բնույթի
համակարգումը, ինչպես նաև նրանց կիրառական ասպեկտները;
2. կհասկանա և ի զորու կլինի հմտորեն վերլուծել ու նաև ինքնուրույն խորանալ երևույթների բնույթի և
մոդելների մեջ` տրված նպատակով նրանց օգտագործելու ունակությամբ հանդերձ;
3. կկարողանա լույսի և կիսահաղորդչային միջավայրի փոխազդեցության արգասիք տարբեր երևույթները
տարալուծել պարզ նկարագրական մոդելների ու կիրառել նախագծումներում:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Ներածություն: Կիսահաղորդիչներում օպտիկական երևույթ-ներն ու նրանց համակարգումը`
կլանում, առաքում և տարածում: Թեմա 2` Էլեկտրոնային վիճակները կիսահաղորդիչներում ու լիցկակիրների
վիճակագրությունը: Թեմա 3` Լույսի կլանումը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 4` Լուսակառավարվող և
լուսաընդունիչ սարքեր: Թեմա 5` Լույսի առաքումը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 6` Կիսահաղորդչային
լուսադիոդներ և լազերներ: Թեմա 7` Կիսահաղորդչային միջավայրում լույսի տարածումը: Թեմա 8` Ամփոփում:
Ակնարկ` լուսափոխակերպիչներ, հետերոլազերներ, նանոլազերներ:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
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«Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա» մասնագիտացում
0410/Բ09. Աստղաֆիզիկա (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր հիերարխիկ մակարդակների
պատկանող տիեզերական օբյեկտների`աստղերի (այդ թվում` ավելի մանրամասն Արեգակի),
միգամածությունների, գալակտիկաների և գալակտիկաների կույտերի ֆիզիկական բնութագրերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Արեգակի արտաքին շերտերի կառուցվածքի, ճառագայթման սպեկտրի առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա Աստղերի փոփոխականության դասերը, ֆիզիկական ակտիվության դրսևորման ձևերը,
բռնկվող, Նոր և Գերնոր աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա գնահատել ջերմաստիճանի, ճնշման և այլ էֆեկտների ազդեցությունը սպեկտրների վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արեգակ, Արեգակի ֆիզիկական բնութագրերը, ֆրաունհոֆեռյան սպեկտրը, ճառագայթումը
ռենտգենյան և ռադիոտիրույթներում, արեգակնային բռնկումներ: Թեմա 2` Աստղեր, աստղերի սպեկտրալ
դասակարգումը, պտույտի, ճնշման, տուրբուլենտ շարժումների ազդեցությունը սպեկտրի վրա: Թեմա 3`
Կրկնակի աստղեր և աստղակույտեր: Թեմա 4` Փոփոխական աստղեր, ցեֆեիդներ, P կարապի, Վոլֆ-Ռայեի
դասի աստղեր, Նոր և Գերնոր աստղեր, Գերնորերի մնացորդներ, T Ցուլի դասի աստղեր, բռնկվող աստղեր:
Թեմա 5` Դիտողական տիեզերաբանություն, Տիեզերքի հաբլյան լայնացումը, լայնացման ժամանակակից
մեկնաբանությունները, հենքային ճառագայթում, Տիեզերքի լայնացման արագացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ03. Հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները տարրական մասնիկների ֆիզիկայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային ռեակցիաների մասին
ուսանողներին գիտելիք տալն է ` ներաստղային միջուկային պրոցեսների ուսումնասիրության առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ բնույթի միջուկային պրոցեսներ են ընթանում աստղերում և գերխիտ երկնային այլ
մարմիններում, ինչպես են այդ երևույթները բացատրվում տարրական մասնիկների և միջուկի
ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդներով,
2. կհասկանա
ներաստղային միջուկային պրոցեսներին տարրական
մասնիկների և ատոմային
միջուկների մասնակցության մեխանիզմները և հիմնարար փոխազդեցությունների դրսևորումները,
3. կկարողանա կատարել հաշվումներ` աստղերի հաշվեկշռում ռեակցիաների կանալների ներդրման
չափը գնահատելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: Թեմա 2` Բարիոնների հատկությունները և
քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: Թեմա 4` Մեզոնների հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցություններ: Թեմա 6` Միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 7 ` Միջուկային ռեակցիաների մոդելներ: Թեմա 8`
Միջուկային ռեակցիաները աստղաֆիզիկայում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ09. Սպեկտրալուսաչափություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ լաբորատոր)
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VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ծանոթացնել
դիտողական
աստղաֆիզիկայի
ամենակարևոր
ուղղություններից մեկի՝ աստղերի, միգամածությունների, գալակտիկաների և այլ երկնային մարմինների
սպեկտրալ ուսումնասիրման զանազան մեթոդներին: Շարադրվում են տարբեր տեսակի սպեկտրոգրաֆների
կառուցվածքները, կախված առաջադրված խնդիրների լուծման հետ, դիտակների հետ սպեկտրոգրաֆների
կապակցվածությունը և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը: Հարվարդի աստղադիտարանում մշակված
դասակարգումը, որը հայտնի է որպես ջերմաստիճանային կամ միաչափ դասակարգում, ինչպես նաև
երկչափ դասակարգման մեթոդիկան:
2. կհասկանա. աստղերի ֆիզիկական վիճակը, այն բնութագրող մակերևութային ջերմաստիճանը, որը
տատանվում է հազարավորներից մինչև տասնյակ հազարավոր աստիճաններ:
3. կկարողանա որոշել սպեկտրալ գծերի էկվիվալենտ լայնությունները, կիսալայնությունները, էմիսիոն
գծերի հարաբերական ինտենսիվությունները, իսկ գալակտիկաների համար նաև նրանց բնորոշ
կարմիր շեղումը, գազային բաղադրիչի էլեկտրոնային խտությունը և զանգվածը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Տարատեսակի սպեկտրոգրաֆների կառուցվածքները: Թեմա 2՝
դիտակների հետ
սպեկտրոգրաֆների կապակցվածությունը կախված առաջադրված խնդիրների լուծման հետ: Թեմա 3՝
Աստղերի, միգամածությունների, գալակտիկաների և այլ երկնային մարմինների սպեկտրալ ուսումնասիրման
զանազան մեթոդներ: Թեմա 4՝ Աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը: Թեմա 5՝ Հարվարդի աստղադիտարանում
մշակված դասակարգումը: Թեմա 6՝ Երկչափ դասակարգման մեթոդիկան: Թեմա 7՝ Աստղերի ֆիզիկական
վիճակը բնութագրող մակերևութային ջերմաստիճանը: Թեմա 8՝ սպեկտրալ մեթոդներ գծերի էկվիվալենտ
լայնությունների, կիսալայնությունների, էմիսիոն գծերի հարաբերական ինտենսիվությունների որոշման
համար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ02. Միջուկային փոխակերպումների և տարրական մասնիկների ֆիզիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի հիմնախնդիրների շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ նպատակով են կատարվում հիմնարար և կիրառական
հետազոտություններ
տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում և ինչպիսին է դրանց արդի
վիճակը,
2. կհասկանա տարրական մասնիկների, լեպտոնների ու հադրոնների, դասակարգման ֆիզիկական
հիմունքները, հիմնարար փոխազդեցությունների բնույթը ցածր էներգիաների տիրույթում և բարձր
էներգիաների դեպքում, «գունավոր» փոխազդեցությունների և Մեծ միավորման էությունը,
3. կկարողանա տարրական մասնիկների ժամանակակից գիտափորձերից ստացված տվյալները մշակել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: Թեմա 2` Բարիոններ. հատկությունները և
քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: Թեմա 4` Մեզոններ, դրանց հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցություններ: Թեմա 6` Ռելյատիվիստիկական քվանտային մեխանիկա: Թեմա 7` Է/մ փոխազդեցություններ: Թեմա 8` Թույլ փոխազդեցություններ բարձր էներգիաների տիրույթում: Թեմա 9` Ուժեղ, գունավոր փոխազդեցություններ: Թեմա 10` Մեծ միավորման մոդելների մասին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ10. Աստղաբաշխություն ( 3 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց
համակարգի կառուցվածքի, շարժման և բաշխվածության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աստղերի արագությունների ցենտրոիդի գաղափարը, պեկուլյար արագությունների բաշխումը,
Ստրյոմոերգի ասիմետրիայի առանցքը, Գալակտիկայի պտույտը, Բոտլինգերի և Օօրտի բանաձևերը,
Կամի ֆունկցիան,
2. կհասկանա լույսի կլանումը միջաստղային միջավայրում, աստղային վիճակագրության ինտեգրալ
հավասարումները,
3. կկարողանա որոշել գալակտիկ կոորդինատները, աստղային մեծությունների լուսաչափական
մեծությունները, աստղերի հեռավորությունները և տարածական արագությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աստղային վիճակագրություն: Թեմա 2 ` Աստղային կինեմատիկա, աստղերի շարժման
ասիմետրա: Թեմա 3 ` Գալակտիկայի կառուցվածքը: Թեմա 4` Հիմնական տվյալները գալակտիկաների մասին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ11. Տեսական աստղաֆիզիկա (աստղային մթնոլորտներ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ մասնագիտական պատկերացում տեսական
աստղաֆիզիկայի արդի հիմնահարցերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աստղային մթնոլորտներում Ճառագայթման տեղափոխման հավասարումների լուծումները,
2. կհասկանա Աստղերի դիտվող սպեկտրների տեսական մեկնաբանումը,
3. կկարողանա եղած մոդելների սահմաններում գնահատել աստղային մթնոլորտներում ֆիզիկական
պայմանները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճառագայթման տեղափոխման տեսությունը աստղային մթնոլորտներում: Թեմա 2` Աստղային
լուսոլորտների տեսությունը: Թեմա 3` Աստղային մթնոլորտների տեսությունը: Թեմա 4` Արեգակի մթնոլորտը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ12. Արտագալակտիկ աստղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (16 ժամ դասախ., 32 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում գալակտիկաների Հաբլի դասակարգման, միմյանց նկատմամբ շարժման տեսագծային, պտտման արագության, զանգվածի
որոշման մեթոդների մասին։ Ներկայացվում է գալակտիկաների աստղային բնակչությունը և գազափոշային
կազմը, դրանց բնութագրերը և հատկությունները, բազմալիքային ճառագայթման սպեկտրերը, գույնը և լուսատվության դաշտը։
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Արտագալակտիկ աստղագիտության ուսումնասիրութ-յունների բնագավառի և խնդիրների
մասին,
2. կհասկանա ակտիվ գալակտիկաների և դրանց ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական աղբյուրների
ֆիզիկական էությունը։
3. կկարողանա օգտվել Արտագալակտիկ աստղագիտության տվյաների էլեկտրոնային բազաներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ակտիվ գալակտիկաների հասկացությունը և դրանց ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական
աղբյուրների ֆիզիկական էությունը։ Թեմա 2` ԻԿ, գերլուսատու, ռադիո-, Սեյֆերտի և Մարգարյանի գալակտիկաները, դրանց միջուկների սպեկտրները։ Թեմա 3` Փոխազդող և միաձուլվող գալակտիկաների հասկացությունը և էությունը։Թեմա 4` Բազմակի գալակտիկաների, դրանց խմբերի, կույտերի և գերկույտերի բնութագրերն ու
դասակարգումը, քվազարների էությունը և հիմնական առանձնահատկությունները ։

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0410/Բ13. Երկնային մեխանիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախ., 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում երկնային
մեխանիկայի մեթոդների, խնդիրների և ձեռք բերված արդյունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկնային մարմինների ձգողությամբ պայմանավորված շարժման օրենքները, դրանցից բխող
կարևորագույն ուղեծրերը, ուղեծրերի խոտորումները, աստղային դինամիկայի տարրերը,
2. կհասկանա Երկնային մարմինների շարժման առանձնահատկությունները մեկ գերիշխող ձգող
կենտրոնի դեպքում, աստղային համակարգերի դինամիկայի առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա` հաշվարկել երկու մարմինների, երեք մարմինների սահմանափակ խնդրիրների
ուղեծրերը, բավարար ճշտությամբ որոշել Արեգակնային համակարգի անդամների ուղեծրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկու մարմինների խնդրի լուծումը, էլիպտիկ, պարաբոլիկ և հիպերբոլիկ ուղեծրերը, 
մարմինների խնդիրը, երեք մարմինների սահմանափակ խնդիրները: Թեմա 2` Ընդհանուր և հատուկ
խոտորումներ, կամայական ձև ունեցող մարմնի պոտենցիալը, պարամետրերի վարիացիայի մեթոդը, Կոուելի և
Էնկեի մեթոդները, Լուսնի շարժման տեսության տարրերը: Թեմա 3` Երկնային մարմինների ուղեծրերի
որոշումը, Գաուսի մեթոդը, արհեստական արբանյակների թռիչքային ուղեծրերը, անցումները ուղեծրերի միջև,
միջմոլորակային թռիչքներ: Թեմա 4` Կրկնակի աստղեր, պարբերությունը և ապսիդների շարժումը, Ռոշի
սահմանները, աստղային դինամիկայի հիմնական հավասարումները, աստղերի գալակտիկ ուղեծրերը, սֆերիկ
աստղային համակարգեր, պարուրաձև գալակտիկաների կառուցվածքի տեսությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0410/Բ14. Արեգակ և արեգակնային համակարգ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախ., 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Արեգակնային համակարգի հիմնական բնակչության և
միջմոլորակային միջավայրի աստղագիտական և ֆիզիկական բնութագրերը, համակարգի առաջացման և
էվոլյուցիայի գոյություն ունեցող վարկածները, համակարգում դիտվող օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Արեգակ-Երկիր փոխազդեցության դրսևորումները, ժամանակակից արտամթնոլորտային
աստղադիտակների և միջմոլորակային արբանյակների օգնությամբ ստացված տվյալները,
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2.

կհասկանա այլ աստղերի շուրջ նմանատիպ համակարգերի, մոլորակների հայտնաբերման և
ուսումնասիրման մեթոդները
3. կկարողանա կիրառել այդ ուղղությամբ ստացված արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արեգակնային համակարգի հիմնական բնակչությունը: Թեմա 2՝ միջմոլորակային միջավայրի
աստղագիտական և ֆիզիկական բնութագրերը: Թեմա 3՝ Համակարգի առաջացման և էվոլյուցիայի գոյություն
ունեցող վարկածները: Թեմա 4՝ Արեգակ-Երկիր փոխազդեցության դրսևորումները: Թեմա 5՝ ժամանակակից
արտամթնոլորտային աստղադիտակների և միջմոլորակային արբանյակների օգնությամբ ստացված տվյալները: Թեմա 6՝ Այլ աստղերի շուրջ նմանատիպ համակարգերի, մոլորակների հայտնաբերման մեթոդները: Թեմա 7՝ մոլորակների ուսումնասիրման մեթոդները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
«Տեսական ֆիզիկա և մաթեմատիկա» մասնագիտացում
0402/Բ06. Գրավիտացիայի դասական տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոս., 15 դաս. սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հարաբերականության ընդհանուր տեսության
տարրերին, տեսության արդի վիճակին և հիմնական կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հարաբերականության ընդհանուր տեսության սկզբունքները,
2. կհասկանատեսության հիմնական օրինաչափությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա լուծել հարաբերականության տեսության ստանդարտ խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարաբերականության տեսության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Կովարիանտ ածանցում:
Թեմա 3` Շարժումը գրավիտացիոն դաշտում: Թեմա 4` Կորության թենզոր: Թեմա 5` Էյնշտեյնի հավասարումները: Թեմա 6` Կենտրոնահամաչափ և առանցքահամաչափ գրավիտացիոն դաշտ, կոլապսի խնդիրը: Թեմա 7`
Գրավիտացիոն ալիքներ, գրավիտացիոն ալիքների ճառագայթումը: Թեմա 8` Ռելյատիվիստիկ կոսմոլոգիա,
Ֆրիդմանի մոդելները, կարմիր շեղում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ08. Ֆունկցիոնալ անալիզ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 15ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆունկցիոնալ տարբեր տարածություններին և դրանցում
զուգամիտության տարբեր տեսակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
p

կիմանա C և L
տարածություններում տարբեր համակարգերով շարքերի զուգամիտությանը
վերաբերող հիմնական հարցադրումների պատասխանները,
2. կհասկանա վերը նշված տարածություններում զուգամիտության տեսակների կապերը, նրանց
տարբերություններն ու նմանությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Չափելի բազմություններ: Նրանց տարատեսակները և հատ-կությունները: Թեմա 2՝ Չափելի
ֆունկցիաներ: Նրանց հատկությունները: Համարյա ամենուրեք զուգամիտություն: Թեմա 3՝ Ըստ չափի
զուգամիտություն: Համեմատումը համարյա ամենուրեք զուգամիտության հետ: Թեմա 4՝ Լեբեգի ինտեգրալ:
1.
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Համեմատումը Ռիմանի ինտեգրալի հետ: Թեմա 5՝ L տարածություններ: Նրան ցում զուգամիտության
տեսակները և նրանց համեմատությունները: Թեմա 6՝ Բազիսներ ֆունկցիոնալ տարբեր տարածություններում:
Նրանց հատկությունները: Դասական համակարգերով մոտարկումներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/Բ11. Հոծ միջավայրերի ֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախ. և 15ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ տարբեր միջավայրերումընթացող բազմազան
էլեկտրամագնիսական երևույթների և դրանց յուրահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի լուծել ստանդարտ խնդիրներ էլեկտրադինամիկայից և դնել ու լուծել նոր խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միկրոսկոպիկ և մակրոսկոպիկ հավասարումներ: Թեմա 2՝ Ֆիզիկական անվերջ փոքր ծավա:
Միկրոսկոպիկ հավասարումների միջինացումը: Թեմա 3՝ Կապված լիցքերի և հոսանքների խտության
հաշվումը: Թեմա 4՝ Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում (դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքերը): Թեմա 5՝
Եզրային պայմաններ (նորմալ և տանգենցիալ բաղադրիչների համար): Թեմա 6՝ Ժամանակային և տարածական
դիսպերսիաներ: Թեմա 7՝     -ն մեծ հաճախությունների դեպքում: Թեմա 8՝ Երկայնական և լայնական

էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում: Թեմա 9՝ Կրամերս-Կրոնիգի դիսպերսիոն առնչությունները:
Թեմա 10՝ Քվազիստացիոնարության պայմաններ: Թեմա 11՝ Սկին-էֆեկտ: Թեմա 11՝ Չերենկովյան Ճառագայթում: Անցումային ճառագայթում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/Բ07. Դաշտի քվանտային տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին գիտելիքներ տալ քվանտային դաշտերի և դրանց
ուսումնասիրման տեսական մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դաշտերի քվանտացման եղանակների մասին,
2. կհասկանա վերանորմավորման մեթոդները,
3. կկարողանա կիրառել Ֆեյմանի դիագրամային տեխնիկան մասնիկների ցրումը և ծնումը
ուսումնասիրելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասական դաշտի տեսության տարրերը, Նյոթերի թեորեմը: Թեմա 2` Ազատ դաշտերի քվանտացումը: Դիրակի դաշտը: Դիրակի պրոպագատորը: Թեմա 3` Փոխազդող դաշտերը և Ֆեյնմանի դիագրամները, մատրիցայի էլեմենտների հաշվարկումը, Ֆեյնմանի կանոնները ֆերմիոնների համար: Թեմա 4`
Ֆունկցիոնալ ինտեգրալի մեթոդը: Թեմա 5` Ֆեյնմանի դիագրամների վերանորմավորման մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/Բ08. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր – 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` խորացնել ուսանողների գիտելիքները դասական էլեկտրադինամիկայի
մասին: Դիտարկել ռելյատիվիստական լիցքերի բախումները, ստանալ փոխազդեցության ինվարիանտ
կտրվածքի արտահայտությունը: Կամայական ֆիզիկական փակ համակարգի էներգիայի-իմպուլսի թենզորի
ստացումը: Մաքսվելի լարումների թենզորի
միջոցով համակարգերի միջև գործող ուժերի հաշվումը:
Ճառագայթման ռեակցիայի ուժի ինվարիանտ արտահայտության և ֆիզիկական մեխանիզմի բացահայտումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական օրենքները,
2. կհասկանա դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական խնդիրները և դրանց փորձարարական
հիմնավորումները,
3. կկարողանա լուծել դասական էլեկտրադինամիկային վերաբերող ստանդարտ խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ցրման պրոցեսի էֆեկտիվ կտրվածքի ինվարիանտ սահմա-նումը: Թեմա 2` Կամայական
ֆիզիկական փակ համակարգի էներգիայի-իմպուլսի թենզորը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական դաշտի
թենզորը: Թեմա 4` Հեղուկ դիէլեկտրիկում գործող ուժերի հաշվարկը: Թեմա 5` Լորենցի արգելակման ուժը և
իմպուլսի փոխանակումը լիցքավորված մասնիկի և էլեկտրամագնիսական դաշտի միջև:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/Բ10. Խմբերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ` ուսանողներին գիտելիքներ տալ խմբերի և իրենց ներկայացումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խմբերի տարբեր տեսակները և իրենց հատկությունները, ինչպես նաև խմբերի
ներկայացումները,
2. կհասկանա Լիի խմբերը, Լիի հանրահաշիվները, իրենց հատկությունները և դասակարգումը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել ֆիզիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Խմբերի սահմանումը, դրանց իրականացումները և ներկա-յացումները. ենթախմբերը,
ինվարիանտ ենթախմբերը և ֆակտոր-խմբերը: Թեմա 2` Շուրի լեմա: Բնութագրի սահմանումը և դրա
հատկությունները: Թեմա 3` Բնութագրերի օրտոգոնալությունը վերջավոր խմբերի համար: Թեմա 4` Անընդհատ
(Լիի) խմբերը և Լիի հանրահաշիվները, դրանց տարբեր օրինակները, նիլպոտենտ, լուծվող և պարզ Լիի
հանրահաշիվները: Թեմա 5` Կարթան-Վեյլի բազիսը կամայական Լիի հանրահաշվի համար, Կարթանի
մատրիցը, Դինկինի սխեմաները, Լիի հանրահաշիվների դասակարգումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/Բ09. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (16 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` խորացնել ուսանողների գիտելիքները քվանտային ֆիզիկայի և
վիճակագրական ֆիզիկայի դասընթացներից, ուսումնասիրել քվանտային օբյեկտների ռելյատիվիստական
շարժումը, ատոմների սպեկտրների նուրբ և գերնուրբ կառուցվածքները. ջրածնի ատոմի շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում: Երկատոմանի մոլեկուլներ, ոչ իդեալական համակարգերի վիճակագրական տեսությունը, I և II կարգերի փուլային անցումներին վերաբերող որոշ խնդիրներ և ֆլուկտուացիաների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա քվանտային ռելյատիվիստական տեսության հիմունքները և վիճակագրական ֆիզիկայի
արդի խնդիրների լուծումը,
2. կհասկանա քվանտային և վիճակագրական բարդ համակարգերին վերաբերվող ժամանակակից
հարցերը,
3. կկարողանա լուծել քվանտային և վիճակագրական բարդ համակարգերին վերաբերվող խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիրակի հավասարում: Թեմա 2` Էլեկտրոնի ռելյատիվիս-տական շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Ջրածնանման ատոմի ռելյատիվիստական տեսությունը: Թեմա 3` Կես սպին ունեցող
երկու և երեք մասնիկներից բաղկացած համակարգերի սպինային ֆունկցիաները: Թենզորական ուժեր:
Դեյտրոնը թենզորական փոխազդեցությամբ: Դեյտրոնի էլեկտրական և մագնիսական դիպոլային և
քվադրուպոլային մոմենտները: Թեմա 4` Ադիաբատիկ մոտավորություն: Ջրածնի մոլեկուլ: Երկատոմային
մոլեկուլի տատանողական և պտտողական շարժումները: Վան-դեր-Վաալսի ուժեր: Մորսի-Կրատերի պոտենցիալ: Թեմա 5` Ոչ իդեալական համակաչգերի տեսություն: Դիսկրետ համակարգերի վիճակագրական տեսության ներածություն (մոտ և հեռավոր կարգերի գաղափարը, Բրեգ-Վիլյամսի մոտավորությունը, Բոգոլյուբովի
վարիացիոն սկզբունքը): Թեմա 6` I և II կարգի փուլային անցումներ: II կարգի փուլային անցումներ Լանդաուի
տեսությամբ: Վիճակի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 7` Կանոնական անսամբլների համարժեքությունը և ֆլուկտուացիաները: Հավասարակշիռ ճառագայթման ֆլուկտուացիաները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0409/Բ10. Թվային մեթոդները ֆիզիկայում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել գծային հանրահաշվական հավասարումների, դիֆերենցիալ
հավասարումների, ոչ գծային հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային հանրահաշվական հավասարումների, դիֆերենցիալ հավասարումների, ոչ գծային
հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները,
2. կհասկանա այդ մեթոդների կիրառական նշանակությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինտերպոլացիայի խնդիր: Թեմա 2՝ Գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման
մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 3՝ Թվային ինտեգրում: Թեմա 4՝
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման
մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 5՝ Ոչ գծային հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0409/Բ11. Ինտեգրալ ձևափոխություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Ֆուրիեի և Լապլասի ինտեգրալ ձևափոխություններին ու նրանց
կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ֆուրիեի և Լապլասի ինտեգրալ ձևափոխություններն ու նրանց կիրառությունները,
2. կհասկանա այդ ձևափոխությունների նշանակությունը մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի տարբեր
բնագավառներում,
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3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆուրիեի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխություններ: Թեմա 2՝ Լապլասի ուղիղ և հակադարձ
ձևափոխություններ: Թեմա 3՝ Լապլասի ձևափոխության հիմնական հատկությունները: Թեմա 4՝ Լապլասի
ձևափոխության կիրառությունները դիֆերենցիալ ու ինտեգրալ հավասարումներում և ֆունկցիաների ասիմպտոտիկ վարքը պարզելու հարցում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
«Մոլեկուլային ֆիզիկա և կենսաֆիզիկա» մասնագիտացում
0407/Բ02. Մոլեկուլի կառուցվածքը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին քիմիական կապի տեսակներին, ցածրամոլեկուլային մոլեկուլների և բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքին և հատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Մենդելեևի պարբերական համակարգը, քիմիական կապի տեսակները և հատկությունները
ցածրամոլեկուլային միացություններում, բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքը և
յուրահատկությունները,
2. կհասկանա կապը ցածրամոլեկուլային և բարձրամոլեկուլային մոլեկուլների կառուցվածքի և
հատկությունների միջև,
3. կկարողանա որոշել քիմիական կապի պարամետրերը կամայական մոլեկուլում, մեկնաբանել
բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքը և յուրահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մենդելեևի պարբերական համակարգը: Թեմա 2` Վալենտականության տեսությունը,
քիմիական կապի տեսակները: Թեմա 3` Իոնական կապի տեսություն: Թեմա 4` Կովալենտ կապի տեսություն:
Թեմա 5` Հիբրիդիզացիա: Թեմա 6` Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը: Թեմա 7` Իզոմերիա: Թեմա 8`
Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ: Թեմա 9` Մոլեկուլների ֆիզիկական հատկությունները: Թեմա 10`
Մոլեկուլների սիմետրիան: Թեմա 11` Ընդհանուր պատկերացումներ մակրոմոլեկուլների վերաբերյալ: Թեմա12`
Կենսապոլիմերներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/Բ03. Կենսաֆիզիկայի ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական մակրոմոլեկուլների (ԴՆԹ,
ՌՆԹ, սպիտակուց) կառուցվածքի և բջջում նրանց ֆունկցիաների (տրանսկրիպցիա, ռեպլիկացիա,
տրանսլյացիա) մոլեկուլային մեխանիզմների հետ, ինչպես նաև գենետիկական կոդի հատկություններին և
մուտացիաների առաջացման օրինաչափություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների` ԴՆԹ, ՌՆԹ և սպիտակուցների կառուցվածքը և նրանց
ֆունկցիաները,
2. կհասկանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների ֆունկցիաների մոլեկուլային մեխանիզմները բջջում,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների
բացատրության համար:
Բովանդակությունը.
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Թեմա

1` Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը: Թեմա 2` Սպիտակուցների կառուցվածքը և
ֆունկցիաները: Թեմա 3` Գենոմի կառուցվածքը: Գենետիկական կոդ: Թեմա 4` Տրանսկրիպցիա և հակադարձ
տրանսկրիպցիա: Թեմա 5` Ռեպ-լիկացիա: Թեմա 6` Սպիտակուցների կենսասինթեզ: Թեմա 7` Մուտացիաներ:
Թեմա 8` Կանցերոգենեզի մոլեկուլային հիմունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/Բ05. Սպիտակուցի և ՆԹ ֆիզիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական մակրոմոլեկուլների (ԴՆԹ,
ՌՆԹ, սպիտակուց) կառուցվածքային առանձնահատկություններին, ինչպես նաև նրանց հիմքում ընկած
ֆիզիկական սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների` ԴՆԹ, ՌՆԹ և սպիտակուցների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքների հիմքում ընկած ֆիզիկական
սկզբունքները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների
ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ամինաթթուներ: Նրանց դասակարգումը: Թեմա 2` Սպիտակուցների առաջնային
կառուցվածքը: Պեպտիդային կապ: Թեմա 3`-կոնֆորմացիոն էներգետիկ քարտեզներ: Թեմա 4` Ջրի
կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական փոխազդեցությունները կենսապոլիմերներում: Թեմա 6` Պոլիպեպտիդային
շղթայի երկրորդային կառուցվածքը. 3/10-, - և -պարույրներ,  և  -կառուցվածքներ: Թեմա 7`
Սպիտակուցների տարածական /երրորդային և չորորդային/ կառուցվածքը: Թեմա 8` Նուկլեինաթթուների
կառուցվածքը առարնայինից մինչև քրոմոսոմ: Թեմա 9` ԴՆԹ-ի կրկնակի պարույրի ձևերը: Թեմա 10` Պարույրկծիկ անցումները ԴՆԹ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/Բ05. Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սինթետիկ և կենսաբանական պոլիմերների
կառուցվածքին, նրանց կոմֆորմացիոն վիճակներին, մակրոմոլեկուլային շղթայի մոդելներին (ազատ
համակցված շղթա, պերսիստենտ շղթա), կոնֆորմացիոն անալիզին, միջմոլեկուլային և ներմոլեկուլային փոխազդեցություններին, մակրոմոլեկուլային կծիկի չափերին, բաշխման ֆունկցիային:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջմոլեկուլային փոխազդեցության պոտենցիալի հասկացությունը, կոնֆորմացիոն անալիզի
սկզբունքների, մակրոմոլեկուլային կծիկի չափերի, մեկուսացված կծիկի թերմոդինամիկայի
խնդիրներում մատրիցային մոտեցումը, շղթայի կոշտության, մակրոմոլեկուլների համար բաշխման
ֆունկցիաների, լուծույթի ռեժիմների և Ֆլորիի կետի մասին,
2. կհասկանա մակրոմոլեկուլային կծիկի հիմնական հատկությունները, պարույրային վիճակի
կառուցվածքը, լուծույթի ռեժիմների միջև տարբերությունը, Ֆլորիի տեսության հիմքը, կենսաբանական
մակրոմոլեկուլների ֆունկցիաների մոլեկուլային մեխանիզմները բջջում,
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3.

կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները այն խնդիրներում, որոնք կապված են մակրոմոլեկուլի վիճակագրական գումարի մատրիցային մեթոդով հաշվարկի, կծիկի չափերի հաշվարկի և
լուծույթի որակից կախված մակրոմոլեկուլի վարքի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը: Թեմա 2` Մակրոմոլեկու-լային անսամբլի կառուցվածքը:
Թեմա 3` Իդեալական պոլիմերային շղթա: Թեմա 4` Էլաստիկության ֆիզիկա: Թեմա 5` Մակրոմոլեկուլը
լուծույթում: Թեմա 6` Կենսապոլիմերներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/Բ04. Մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակների
ֆիզիկայի հիմնական հասկացություններին և մոդելներին, սինթետիկ և կենսաբանական պոլիմերների
հատկությունները ուսումնասիրելիս նրանց կիրառությանը, ինչպես նաև հետևյալ բնագավառում արդի
հետազոտությունների հիմնական ուղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոնդենսացված վիճակում մակրոմոլեկուլների վարքի հիմական սկզբունքները,
2. կհասկանա մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակների նկարագրման մեթոդները և մոտեցումները,
3. կկարողանա հաշվարկել պոլիմերների ջերմադինամիկ բնութագրերը կոնդենսացված, նոսր և
կիսանոսր լուծույթներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջին դաշտի մոտարկում։ Ֆլորիի բանաձևը կամայական չափողականությամբ
տարածությունում: Թեմա 2` Ազատ էներգիայի ֆունկցիոնալ։ Ծավալային փոխազդեցությամբ Գաուսյան շղթա։
Անցման օպերատոր և նրա սպեկտրը: Թեմա 3` Լիվշիցի բանաձևը իդեալական պոլիմերային շղթայի էնտրոպիայի համար: Թեմա 4` Ինքնահամաձայնեցված դաշտի մեթոդը և ծավալային մոտավորությունը պոլիմերային
գլոբուլայի համար: Մակերևույթային շերտի ներդրումը։ Թեմա 5` Պոլիմերային լուծույթի ռեժիմները:
Կառուցվածքային ստատիկ ֆակտոր։ Օսմոտիկ ճնշման փոփոխությունը ԻԴՄ-ով։ Կիսանոսր լուծույթ և
երկրորդ կարգի փուլային անցումներ։ Թեմա 6` Սպիտակուցի երրորդական կառուցվածքի դարսվածք (ֆոլդինգ):
Լիվինտայի պարադոքս։ Անֆինսենի փորձ։ Սպիտակուցի ֆոլդինգի տեսական մոդելներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/Բ08. Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3ժամ (30 ժամ դասախ., 15 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին փորձարարության հմտություններին և
մակրոմոլեկուլների լուծույթների հետազոտման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մակրոմոլեկուլների ստացման և հատկությունների կարգավորման, ինչպես նաև մոլեկուլային
բնութագրերի որոշման մեթոդները,
2. կհասկանա կապը մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի և հատկությունների միջև, ինչպես նաև
պոլիմերների հետազոտման նրբությունները,
3. կկարողանա որոշել պոլիմերների մոլեկուլային բնութագրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քիմիական ռեակցիաների կինետիկա: Թեմա 2` Բարձրա-մոլեկուլային միացությունների
ստացումը: Թեմա 3` Ռադիկալային պոլիմերման արագության և պոլիմերների մոլեկուլային բնութագրերի
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կարգավորումը: Թեմա 4` Սոպոլիմերներ: Թեմա 5` Մակրոմոլեկուլների շղթայական կառուցվածքով պայմանավորված կարևորագույն հատկությունները: Թեմա 6` Լաբորատոր տեխնիկա և փորձարարության
հիմունքներ: Թեմա 7` Պոլիմերի սինթեզ և վերամշակում: Թեմա 8` Պոլիմերային նմուշի ֆրակցիոնացում:
Թեմա 9` Պղտորաչափություն: Թեմա 10` Պոլիմերների հետազոտման հիդրոդինամիկական եղանակ: Թեմա 11`
Պոլիմերների հետազոտման լուսացրման եղանակ: Թեմա 12` Կարված պոլիմերների հետազոտում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/Բ09. Մակրամոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ-2 ( 2 կրեդիտ )

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոս. և 10 ժամ լաբորատոր)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների հետազոտման որոշ
սպեկտրալ (ուլտրամանուշակագույն սպեկտրոֆոտոմետրիա) և ջերմադինամիկ (կալորիմետրիա) մեթոդների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
ուլտրամանուշակագույն սպեկտրոֆոտոմետրիայի
և
կալորիմետրի
աշխատանքի
սկզբունքները ,
2. կհասկանա սպեկտրոֆոտոմետրիկ և կալորիմետրիկ ուսումնասիրութ-յունների նշանակությունը
նյութի կառուցվածքի ուսումնասիրության համար,
3. կկարողանա աշխատել այդ մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոլեկուլային սպեկտրի տեսության հիմունքները: Ուլտրամա-նուշակագույն սպեկտրոֆոտոմետրիա: Թեմա 2` Տեսանելի և ուլտրամանուշակագույն տիրույթում աշխատող սպեկտրոֆոտոմետրերի
աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, փորձնական տվյալների և կառուցվածքի կապը: Թեմա
3` Ջերմադինամիկ հետազոտությունների էությունը, փորձնական տվյալների և կառուցվածքի կապը: Թեմա 4`
Իզոթերմ և դինամիկ կալորիմետրիա:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0407/Բ10. Թաղանթների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (16ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքին և
նրանց գործունեության ֆիզիկական մեխա-նիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքը և նրանց ֆունկցիաները,
2. կհասկանա նրանց գործունեության ֆիզիկական մեխանիզմները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները թաղանթների հատկությունների բացատրության
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թաղանթների կառուցվածքը: Թեմա 2` Կենսաբանական թա-ղանթների մոդելները: Թեմա 3`
Թաղանթների կայունությունը: Թեմա 4`Թաղանթ-էլեկտրոլիտային լուծույթ բաժանման սահմանը: Թեմա 5`
Փոխադրումը թաղանթների միջով: Թեմա 6` Նյարդային իմպուլս: Թեմա 7`
Փոխադրումը իոնային
անցուղիներով:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
90

0407/Բ11. Դիէլեկտրական սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին դիէլեկտրիկ բևեռացման տեսության հետ
ստատիկ էլեկտրական դաշտւմ, հեղուկ դիէլեկտրիկների ռելաքսացիոն հատկությունների հետ, ինչպես նաև
դիէլեկտրիկական կորուստների չափման մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է
1. իմանա ինչպիսին են լինում դիէլեկտրիկները, բևեռացման և ռելաքտեսակների տեսակները, ինչպես
նաև դիէլեկտրիկական կորուստների չափումը,
2. հասկանա այն ֆիզիկական մեխանիզմները, որոնք ընկած են զանազան տիպի դիէլեկտրիկների
բևեռացման և ռելաքսացիայի երևույթների հիմքում,
3. կարողանա հաջողությամբ կիրառել ստացած գիտելիքները դիէլեկտրիկական հեղուկների
կառուցվածքի մեկնաբանման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բևեռային և ոչ բևեռային դիէլեկտրիկների բևեռացումը: Թեմա 2. Դիէլեկտրիկական թափանցելիություն և զգայնություն: Թեմա 3. Մոլեկուլների բևեռացվելիության և դիպոլային մոմենտների փորձրարական
որոշումը: Թեմա 4.Դիպոլային ռելաքսացիա: Թեմա 5. Կապը հեղուկի դիէլեկտրիկական ռելաքսացիայի,
մածուցիկության և կառուցվածքի միջև: Թեմա 6. Դիէլեկտրիկական կորուստների չափման եղանակները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):

3. «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» ծրագիր
0409/Բ01. Մաթեմատիկական անալիզ –1 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախ., 45 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել սահմանների տեսությանը, մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի
անընդհատության և ածանցյալի գաղափարներին ու դրանց կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, ֆունկցիայի անընդհատության և ածանցյալի գաղափարների
էությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թվային բազմություններ և նրանց հատկություններ: Թեմա 2՝ Հաջորդականության սահման,
հատկությունները: Թեմա 3՝
Ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների
հատկություններ: Թեմա 4՝ Ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկություններ: Նրա
կիրառությունները: Թեմա 5՝ Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների միջոցով, գրաֆիկի կառուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/Բ02. Մաթեմատիկական անալիզ – 2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախ., 45 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի հիմնական գաղափարներին և մեթոդներին,
այդ թվում անիսկական ինտեգրալներին և պարամետրից կախված ինտեգրալներին: Մեծ կարևորություն է
տրվում կիրառություններին: Այս մոդուլում ներառված է նաև մի քանի փոփոխականների դիֆերենցիալ
հաշիվը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինտեգրալների տեսության և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի հիմնական
թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, մի փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի և մի քանի
փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալը և նրա հատկություններն ու կիրառությունները: Թեմա 2`
Անիսկական ինտեգրալ, հաշվման մեթոդներ, զուգամիտություն: Թեմա 3` Մի քանի փոփոխականների
ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն և նրանց հատկություններ: Թեմա 4` Մի քանի փոփոխականների
ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալներ, դիֆերենցելիություն և էքստրեմումներ: Թեմա 5` Պարամետրից կախված
ինտեգրալներ, հատկություններ և նրանց կիրառություններ: Թեմա 6` Անբացահայտ ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/Բ03. Մաթեմատիկական անալիզ – 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախ., 30 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել
թվային
և
ֆունկցիոնալ
շարքերի
հետ, այդ
թվում`աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերի: Այս մոդուլում ներառված են նաև կորագիծ, կրկնակի, եռակի և
մակերևութային ինտեգրալները և նրանց կիրառությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների տեսության հիմնական
թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, շարքերի և անիսկական ինտեգրալների նմանություններն ու
տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ
շարքեր, Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: Թեմա 3՝ Կորագիծ և
կրկնակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները: Թեմա 4՝ Մակերևութային և եռակի
ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ04. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոս., 30 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների գաղափարների հետ: Ծանոթացնել
գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդների հետ: Ծանոթացնել
գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային հանրահաշվական համակարգերի լուծման ճշգրիտ և մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների, գծային օպերատորների
ապարատի առանձնահատկություններն ու նըրբությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Վեկտորներ և դրանց կիրառությունները: Թեմա 2՝ Հանրահաշվական կորեր և մակերևույթներ,
երկրորդ կարգի կորեր և մակերևույթներ: Թեմա 3՝ Մատրիցներ: Մատրիցի որոշիչ: Թեմա 4՝ Գծային հավասարումների համակարգեր: Թեմա 5՝ Գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններ: Թեմա 6՝ Գծային
օպերատորներ: Սեփական արժեք, սեփական վեկտոր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ05. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոս., 30 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման մեթոդներին:
Գոյության և միակության թեորեմի ապացույցից օգտվելով ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներին: Ընդգրկված է նաև Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների ճշգրիտ և մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գիտության տարբեր բնագավառների խնդիրների համապատասխան հավասարումների
բերելու սխեման,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա2՝ Բարձր կարգի
դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա 3՝ Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ
հավասարումների լուծումների ֆունդամենտալ լուծումների կառուցում: Թեմա 4՝ Բարձր կարգի գծային
հաստատուն գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարուների համակարգի լուծման մեթոդներ: Թեմա 5՝
Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/Բ01. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախ.,15 ժամ գործնական պարապմունք)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հավանականության գաղափարին ու նրա կիրառություններին,
ինչպես նաև մաթեմատիկական վիճակագրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները, մաթեմատիկական
վիճակագրության տարրերը,
2. կհասկանա հավանականության գաղափարի և մաթեմատիկական վիճակագրության դերը գիտության
տարբեր ոլորտներում,
3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել հավանականության
տեսության մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական մեծություններ: Թեմա 2`Հավանականության գաղափարը: Թեմա 3`
Մաթեմատիկական սպասում և դիսպերսիա: Թեմա 4` Բաշխման օրենքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ06. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ(15 ժամ դասախ., 30 ժամ գործնական)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին գիտելիքներ տալ կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ
ֆունկցիաների հիմնական տեսության մասին, այդ թվում ինտեգրալ հաշվի, կոնֆորմ արտապատկերումների,
մնացքների տեսության և դրանց կիրառությունների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության և իրական
փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկ-ցիաներ: Թեմա 2՝ Կոմպլեքս
փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականութ-յուններ, շարքեր, անընդհատություն, դիֆերենցելիություն,
Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Թեմա 3՝ Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկերումներ, սիմետրիա, ինվերսիա և կիրառություններ: Թեմա 4՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ:
Կոշու ինտեգրալային թեորեմը և բանաձևը: Թեմա 5՝ Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացումը աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 6՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների եզակի
կետերը, մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 7՝ Մնացքների տեսությունը և դրանց կիրառությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/Բ07. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախ., 30 ժամ գործնական)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս ի հայտ եկող հինմական
մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներին ու դրանց լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնական խնդիրների բերումը մասնական ածանցյալներով հավասարումների
համար սկզբնական, եզրային կամ խառը խնդիրներին,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների համապատասխան հավասարումների բերելու սխեման,
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3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել մաթեմատիկական ֆիզիկայի
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնական ածանցյալներով հավասարումներին բերվող ֆիզիկայի խնդիրներ: Առաջին կարգի
մասնական ածանցյալներով հավասարումներ: Կոշիի խնդիր: Թեմա 2` Բնութագրիչների մեթոդը երկրորդ
կարգի քվազիգծային հավասարումների համար: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական տեսակի
հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը խնդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը:
Թեմա 4` Երկրորդ կարգի գծային պարաբոլական տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ
խառը խնդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 5` Երկրորդ կարգի գծային էլիպտական
տեսակի հավասարումներ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Եզրային խնդիրներ: Պոտենցիալների տեսություն: Թեմա
6` Փոփոխականների անջատման Ֆուրիեի մեթոդը: Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ20. Ծրագրավորում ( 3 կրեդիտ )
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր)
III կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում համակարգչի աշխատանքի
սկզբունքների և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման տրամաբանության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հիմունքները,
2. կհասկանա ֆունկցիոնալ ծրագրավորման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կազմել պարզագույն ծրագրեր C++ լեզվով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ալգորիթմի գաղափարը: Ալգորիթմական լեզուներ: C++ ոպես բարձրամակարդակ
ալգորիթմական լեզու: Թեմա 2՝ Ծրագրի կառուցվածքը: Հրահանգներ: Փոփոխականների և հաստատունների
հայտարարում և նախակարգում: Տվյալների հիմնական տիպերը: Թեմա 3՝ Հոսքեր: Տվյալների դուրսգրում:
Դուրսգրման ղեկավարում: Թեմա 4՝ Թվաբանական գործողություններ: Թվաբանական ֆունկցիաներ:
Ձևափոխության ֆունկցիաներ: Թեմա 5՝ Պայմանական երկճյուղ և բազմաճյուղ հրահանգները: Կրկնման repeat,
while և for հրահանգները: Թեմա 6` Զանգվածներ: Թեմա 7` Ֆունկցիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ03. Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (45 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական վիրտուալ և իրական
փորձերի իրականացման մասին` անձնական համակարգչի, տվյալների խմբավորման և LaԲVIEW-ի
միջավայրում տվյալների մշակման և կարգավորման ծրագրավորման հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա LaԲVIEW-ի ծրագրավորման լեզուն,
2. կհասկանա LaԲVIEW-ի միջավայրում փորձարարական սարքի կարգավորման և տվյալների
խմբավորման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա ընտրել նախատեսվող փորձի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների
կազմը և բնութագրերը, LaԲVIEW-իմիջավայրում մշակել փորձարարական տվյալներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման համակարգեր: Թվերի տեղափոխում մի
համակարգից մյուսը: Թեմա 2` Անհատական համակարգչի կազմակերպում: Թեմա 3` LaԲVIEW վիրտուալ
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լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքս: Ծանոթացում LaԲVIEW -ի ծրագրավորման միջավայրի
հետ: Թեմա 4` Անալոգային և թվային ազդանշաններ: Թեմա 5` Անալոգա-թվային և թվա-անալոգային
փոխարկիչներ: Թեմա 6` Չափումները LaԲVIEW-ի աշխատանքային միջավայրում: USԲ 6008 բազմաքարտեր:
Աշխատանքը քարտերի հետ` LaԲVIEW-ի ռեսուրսների կիրառմամբ: USԲ 6008-ի միջոցով վոլտ-ամպերային
բնութագրերի չափումը: Թեմա 7` Չափողական տվիչներ (սենսորներ): Թերմիստրի և USԲ 6008-ի միջոցով
ջերմաստիճանի ճափման ծրագիրը: Թեմա 8` Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները գիտական
հետազոտություններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ04.Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դասական համարվող ֆիզիկական խնդրիների համկարգչային եղանակներով
լուծման օրինակների վրա ուսանողներին ներկայացնել տարբերակային և ճեղքման սխեմաների կառուցման և
մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների թվային լուծման հիմնական գաղափարները, մեթոդները և
կիրառական միջոցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական դասական ֆիզիկական խնդիրների համակարգչային լուծման կիրառական
մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների հանգեցվող ֆիզիկական
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ կաղապարների, տարբերակային հավասարումների
կառուցման և նրանց ճեղքման հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կառուցել դիֆերենցիալ խնդիրների համակարգչային ներկայացման
կաղապարները և տարբերական սխեմաները, ալգորիթմավորել և C++ լեզվով ներկայացնել լուծման
ծրագիրը, իրականացնել հաշվարկ և արդյունքների մեկնաբանություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էվոլյուցիոն պրոցեսները նկարագրող հավասարումների լուծում։ Թեմա 2՝ Ստացիոնար
ֆիզիկական երևույթների մոդելային խնդիրների ուսումնասիրություն: Թեմա 3՝ Սեփական արժեքների և
սեփական ֆունկցիաների որոշման խնդրի լուծումը Շրյոդինգերի հավասարման համար: Թեմա 4՝ Լուսային
ճառագայթման տարածումը նկարագրող դիֆերենցիալ խնդրի թվային լուծում: Թեմա 5՝ Ճեղքման սխեմաների
կառուցման խնդիրներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ01. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (30 ժամ դասախ., 30ժամ գործն., 30 ժամ լաբ.)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական
սկզբունքներին, օրենքներին և նրանց կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների նրբությունները,
2. կհասկանա մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մեխանիկայի տեսական և գործնական խնդիրներ
լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետի դինամիկա: Թեմա 3`
Մեխանիկական համախմբի դինամիկա: Թեմա 4` Աշխատանք, էներգիա: Թեմա 5` Իմպուլսի մոմենտ: Թեմա 6`
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Պինդ մարմնի շարժման մեխանիկա: Թեմա 7` Շարժումը հաշվարկի ոչ իներցիալ համակարգում: Թեմա 8`
Շարժումը գրավիտացիոն դաշտում: Թեմա 9` Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 10` Հեղուկների և գազերի
մեխանիկայի տարրերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/Բ13. Մոլեկուլային ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (30 ժամ դասախ., 30 ժամ գործն., 30 ժամ լաբ.)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային–կինետիկ
տեսությանը, մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին: Մեկնաբանել նյութի
ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ վիճակներից մեկից մյուսին
անցնելու օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութի կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ մոլեկուլային–կինետիկ տեսության և
ջերմադինամիկական մեթոդի մոտեցումները,
2. կհասկանա նյութի տարբեր վիճակների միջև անցումների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները նյութի հատկությունների բացատրության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Թեմա 2` Վիճակագրական
բաշխումներ: Թեմա 3` Ջերմադինամիկայի առաջին, երկրորդ և երրորդ սկզբունքները: Թեմա 4` Իդեալական և
իրական գազեր: Թեմա 5` Փոխանցման երևույթները գազերում: Թեմա 6` Փուլային հավասարակշռություն և
փուլային անցումներ: Թեմա 7` Հեղուկներ: Թեմա 8` Մակերևութային լարվածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/Բ14. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6ժամ (30 ժամ դասախ., 30 ժամ գործն., 30 ժամ լաբ.)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել էլեկտրականության և մագնիսականության օրենքների
հայտնագործման, դրանց առնչվող հիմնական փորձերի հետ, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և
դիֆերենցիալ տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները,
դրանց առնչվող
կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համակարգի ներքին
տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում: Թեմա 2` Էլեկտրաստատիկ դաշտը միջավայրում:
Թեմա 3՝ Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 4՝ Հաստատուն մագնիսական դաշտը վակուումում: Թեմա 5՝
Հաստատուն մագնիսական դաշտը միջավայրում: Թեմա 6՝ Էլեկտրամագնիսական մակածում: Քվազիստացիոնար երևույթներ: Թեմա 7՝ Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա 8՝ Էլեկտրական հոսանքը
տարբեր միջավայրերում: Թեմա 9՝ Լիցքավորված մասնիկների շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում:
Թեմա 10՝ Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0404/Բ15. Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (30 ժամ դաս, 30 ժամ գործնական, 30 ժամ լաբ.)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի օպտիկայի հիմնական պատկերացումներին
ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում` հատկապես կարևորելով քննարկվող երևույթների
փորձարարական ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչպես դասական օպտիկայի հիմնական երևույթները, այնպես էլ վերջին տասնամյակների
մեծագույն նվաճումները և նրանց կիրառական հնարավորությունները,
2. կհասկանաերևույթների փորձարարական և նրանց համապատասխան նկարագրական մեթոդների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանալինքնուրույն լուծել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում հանդիպող և օպտիկական
ուղղվածություն ունեցող միջին բարդության խընդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համառոտ պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում
ընթացող երևույթներ: Թեմա 3` Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես է/մ ալիք: Թեմա 4` Լույսի ֆիզիկական
բնույթը. լույսի քվանտ: Պլանկի հաստատուն: Թեմա 5` Լույսի ճառագայթումը և կլանումը ատոմների կողմից:
Թեմա 6` Լույսի ինտերֆերեցիա և դիֆրակցիա: Թեմա 7` Լույսը միջավայրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/Բ16. Ատոմի ֆիզիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5ժամ (30 ժամ դաս., 15 ժամ գործ., 30 ժամ լաբ.)

V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել ներատոմային պրոցեսների հիմնական
օրինաչափությունները, դասական ֆիզիկայի օրենքների անկիրառելիությունը ատոմական աշխարհում, նոր՝
քվանտային մոտեցման անհրաժեշտությունը, մեկնաբանել հիմնական հետազոտությունները, որոնք հանդիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները և տարրերի հիմնական
հատկությունները,
ատոմական
սպեկտրների
(օպտիկական
և
ռենտգենյան)
հիմնական
օրինաչափությունները, առաջացման մեխանիզմները,
2. կհասկանա այն հիմնարար փորձնական հետազոտությունները, որոնք հանդիսանում են քվանտային
ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը,
3. կկարողանա մեկնաբանել ատոմական սպեկտրների կառուցվածքը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ -մասնիկների ցրումը: Ռեզերֆորդի փորձերը և տեսությունը: Ատոմի մոլորակային մոդելը:
Բորի կանխադրույթները: Ֆրանկի և Հերցի փորձերը: Թեմա 2՝ Ջրածնի ատոմի սպեկտրը: Բորի տեսությունը:
Ալկալի մետաղների սպեկտրը, հելիումի ատոմի սպեկտրը: Թեմա 3՝ Ատոմի մագնիսական մոմենտը, Լանդեի
բազմապատկիչները, Զեեմանի երևույթները: Թեմա 4՝ Քվանտային թվերի քառյակ: Մենդելեևի պարբերական
համակարգը, տարրերի դասակարգումը: Թեմա 5՝ Ռենտգենյան ճառագայթման սպեկտրները: Մոզլիի օրենքը:
Թեմա 6՝ Դը-Բրոյլի վարկածը: Էլեկտրոնների դիֆրակցիան: Ալիքային ֆունկցիայի վիճակագրական
մեկնաբանումը: Անորոշությունների առնչությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/Բ17. Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ ( 5 կրեդիտ )

Շաբաթական 5ժամ (45 ժամ դասախ., 30 ժամ լաբ.)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտացումների ուսանողներին տալ
գիտելիքներ ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների հատկությունների և փոխազդեցությունների մնասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե մատերիայի կառուցվածքի ինչպիսի հարցերն են միջուկային ֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան,
2. կհասկանա ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
հիմնարար փոխազդեցությունների էությունը,
3. կկարողանա միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները կիրառել գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում, լուծել հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալի-քային հատկությունների մասին:
Թեմա 2` Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և վիճակագրական հատկությունները:Թեմա 3` Հիմնարար
փոխազդեցությունները միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 4`Միջուկների սպինը և
մագնիսա կան մոմենտը: Թեմա 5` Միջուկների բնական ռադիոակտիվություն: Թեմա 6` Միջուկային
ռեակցիաներ: Թեմա 7`Միջուկների բաժանումը: Թեմա 8` Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց
դասակարգումը լեպտոնների և հադրոնների: Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ18. Դասական մեխանիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (45 ժամ դասախ. և 45 ժամ գործնական)

IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Ուսումնասիրել տեսական ֆիզիկայի առաջին դասընթացի` «Դասական մեխանիկա» առարկայի
հիմնական գաղափարները: Դիտարկվում են երեք հիմնական մոտեցումները` Լագրանժի, Համիլտոնի և
Համիլտոն-Յակոբիի, որոնք օգտագործում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելում համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել դասական մեխանիկայի խնդիրները:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Կովարիանտության գաղափարը: Թեմա 2` Կոորդինատական համակարգեր: Թեմա 3`
Սկալյարներ, վեկտորներ, թենզորներ: Թեմա 4` Վեկտորական, թենզորական անալիզի տարրերը: Թեմա 5`
Փոքրագույն գործողության սկզբունք. Լագրանժի հավասարումներ: Թեմա 6` Շարժման ինտեգրալներ և շարժման հավասարումների ինտեգրում : Թեմա 7`Համիլտոնյան ֆորմալիզմը: Թեմա 8` Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 9` Բախումներ: Թեմա 10` Տատանումներ: Թեմա 11` Պինդ մարմնի շարժումը: Թեմա 12`
Հոծ միջավայրի հիմնական հասկացություններ: Թեմա 13` Իդեալական հեղուկ: Թեմա 14` Մածուցիկ հեղուկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ19. Դասական էլեկտրադինամիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախ., 30 ժամ գործնական պարապմունք)

V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ցույց տալ Մաքսվելի հավասարումների ռելյատիվիստական ինվարիանտությունը` պիտանիությունը
բոլոր իներցիալ համակարգերում: Շարադրվում է փոքրագույն գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում, դաշտի և տված դաշտում լիցքի շարժման հավասարումները: Ուսումնասիրվում են էլեկտրաստատիկայի և մագնիտոստատիկայի հարցերը, քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտերը, սկին
էֆեկտը, գծային շղթաները: Քննարկվում են ուշացող պոտենցիալները, դիպոլային, քվադրուպոլային,
մագնիսական դիպոլային ճառագայթումները, ճառագայթման ռեակցիան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա էլեկտրադինամիկայի հիմնական դրույթները,
2.
կկարողանա լուծել էլեկտրադինամիկայի ստանդարտ խնդիրներ,
3.
կկարողանա ուսումնասիրել քվանտային էլեկտրադինամիկան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը: Թեմա 2` Մաքսվելի հավասարումների
համակարգը: Թեմա3` Էլեկտրամագնիսական դաշտը նկարագրող 4-չափանի մեծություններ: Թեմա 4`
Մասնիկների շարժումը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Թեմա 5` Հաստատուն էլեկտրական և
մագնիսական դաշտերը վակուումում: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Թեմա 7` Կամայական
օրենքով շարժվող լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը: Թեմա 8` Մակրոսկոպիկ էլեկտրադինամիկայի
հավասարումները: Թեմա 9` Ժամանակային և տարածական դիսպերսիա: Դիսպերսիոն առնչություններ: Թեմա
10` Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում: Թեմա 11` Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական
դաշտեր: Սկին էֆեկտ: Գծային շղթաներ: Թեմա 12` Չերենկովյան ճառագայթում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ20. Քվանտային մեխանիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 30ժամ գործնական)

VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել քվանտային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և նրանց փորձնական
հիմնավորումը: Շարադրվում են ոչռելյատիվիստիկ քվանտային մեխանիկայի հիմունքները: Միկրոաշխարհի
երևույթների դուալիզմը: Անորոշությունների և վերադրման սկզբունքները: Վիճակների և ֆիզիկական
մեծությունների էվոլյուցիան: Շրեդինգերի և Հայզենբերգի պատկերացումները: Միաչափ շարժում: Մոմենտի
տեսություն, սպին: Դիրակի հավասարումը, նեյտրինո: Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում:
Հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները: Միատեսակ մասնիկների նույնականության սկզբունքը:
Ատոմ: Բախումների տեսություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միկրոաշխարհում գործող օրինաչափությունները,
2. կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի տեսական խնդիրները և նրանց
փորձարարական հիմնավորումները,
3. կկարողանա լուծել քվանտային օբյեկտներին վերաբերող ստանդարտ խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին: Թեմա 2` Քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 3` Անորոշությունների առնչությունները: Թեմա 4` Սեփական արժեքներ և սեփական
ֆունկցիաներ: Թեմա 5` Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը: Թեմա 6` Վիճակի
փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 7` Միաչափ շարժման որոշ խնդիրներ: Թեմա 8` Շարժման
քանակի մոմենտ: Թեմա 9` Ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի հիմունքներ: Թեմա 10` Մասնիկի
շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 11` Ատոմներ: Թեմա 12` Ճառագայթման դաշտի ու մասնիկների փոխազդեցության կիսադասականտեսությունը: Թեմա 13` Բախումների տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/Բ21. Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (45 ժամ դասախոսությունև 45ժամ գործնական)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները:
Դիտարկել թերմոդինամիկայի օրենքները, կայունության պայմանները, թերմոդինամիկական պոտենցիալների
մեթոդը և հավասարակշիռ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները` կանոնական բաշխման մեթոդը դասական
և քվանտային դեպքում, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել վիճակագրական ֆիզիկայի խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`Թերմոդինամիկական մեծություններ:
Թեմա 3` Կանոնական բաշխման մեթոդ: Թեմա 4` Իդեալական գազ: Թեմա 5` Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի
վիճակագրությունները: Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8` Մակերևութային
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երևույթներ: Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռությունը և փուլային անցումները:
ռեակցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Թեմա 10` Քիմիական

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ22. Ռադիոէլեկտրոնիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (15ժամ դասախ. և 30 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները,
նրանց լուծման հիմնական մեթոդները, ինչպես նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին, որոնց
միջոցով իրականացվում է այդ խնդիրների լուծումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի կառուցվածքը,
2. կհասկանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,
3. կկարողանա աշխատել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը: Թեմա 2` Կենտրոնացված
պարամետրերով գծային համակարգեր: Թեմա 3` Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Թեմա 4`
Ուժեղացուցիչներ և գեներատորներ: Թեմա 5` Ոչգծային համակարգեր: Մոդուլում, դետեկտում, հաճախություններիփոխակերպում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/Բ23. Աստղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն 15ժամ լաբորատոր)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի
առաջացման, կառուցվածքի, շարժման և զարգացման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչպես են շարժվում երկնային մարմինները երկնոլորտում, Արեգակը, արեգակնային
համակարգը, մոլորակները և նրանց արբանյակները, ինչպես են առաջանում լուսնի փուլերը, արեգակի
խավարումները,
2. կհասկանա աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճանաչել երկնքի վրա համաստեղությունները և նրանցում դիտվող պայծառ աստղերը,
կկարողանա որոշել, թե տվյալ օբյեկտը տարվա որ ժամանակահատվածում կարելի է դիտել:
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտութ-յունից, կոորդինատական
համակարգեր, նրանց ձևափոխությունները, մոլորակների տեսանելի և իրական շարժումները, Կեպլերի
օրենքները: Թեմա 2` Երկրի, Արեգակի և լուսնի շարժումները, Երկրի առանցքի պրեցեսիոն և նուտացիոն շարժումները, արեգակի և լուսնի խավարումները: Թեմա 3` Աստղաֆիզիկայի հիմունքները, ջերմաստիճանների
որոշման մեթոդները, սպեկտրալ գծերի դոպլերյան շեղումները, երկնային մարմինների քիմիական կառուցվածքը: Թեմա 4` Դիտակներ, ֆոտոէլեկտրական ընդունիչներ, սպեկտրալ սարքեր, ռադիոդիտակներ, արտամթնոլորտային դիտակներ, գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր ճառագայթների ընդունիչ սարքեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/Բ24. Ընդհանուր Ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախ.)
VII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար
գիտությունների բնագավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
ինչպես նաև պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը,
բիֆուրկացիաները և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական ոչ գծային երևույթները, որոնք տարածված են ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում
և նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
2. կհասկանադասընթացի սահմաններումուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող
մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանատարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը ինքնուրույն հանգեցնել մաթեմատիկական
մոդելների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Թեմա 2` Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն
վարքը: Թեմա 3` Պարզագույն դինամիկ համակարգերի ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` Ոչ գծային
համակարգեր: Թեմա 5` Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը: Թեմա 6` Դինամիկ
համակարգերի օրինակներ: Թեմա 7` Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում: Թեմա 8`
Անալիտիկ մեթոդներ: Թեմա 9` Ոչ գծային ալիքներ:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0406/Բ07. Միջուկային ֆիզիկայի և էներգետիկայի ներածություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (75 ժամ դասախոսություն)
I կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախնական գիտելիքներ սուբատոմային ֆիզիկայի
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպիսին է սուբատոմային աշխարհը, որոնք են նրա կառուցվածքային միավորները և
ինչպես են սուբատոմային ֆիզիկայի օրենքները կիրառվում էներգետիկայում, արդյունաբերության մեջ
և տեխնոլոգիաներում,
2. կհասկանա տարրական մասնիկների և միջուկների փոխազդեցությունների և փոխակերպումների
ֆիզիկական էությունը, քիմիական տարրերի դասակարգման մենդելեևի պարբերական օրենքի
ֆիզիկական հիմունքները,
3. կկարողանա կատարել էներգիայի տարբեր տեսակների
համեմատական վերլուծություն և
կողմնորոշվել էներգիայի աղբյուրների ընտրության և շահագործման հարցերում, կազմել քիմիական
ռեակցիաների հավասարումներ, ճիշտ կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունից օգտվելու
հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Գաղափար սուբատոմային ֆիզիկայի մասին: Թեմա 2` Մատերիայի կառուցվածքը տարրական
մասնիկների մակարդակով: Թեմա 3` Մատերիայի լեպտոնա-քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 4` Սուբատոմային ֆիզիկան որպես ատոմային էներգետիկայի զարգացման հիմք: Թեմա 5` Էներգիայի գոյության ձևերը,
էներգիայի միջուկային և այլընտրանքային աղբյուրներ: Թեմա 6` Քիմիական տարրերի հատկությունները:
Թեմա 7` Տարրերի դասակարգման Մենդելեևի պարբերական օրենքը: Թեմա 8` Քիմիան ատոմային էներգետիկայում:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ08. Միջուկային ռեակտորների հիդրոդինամիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար)
II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ատոմային էներգետիկայում հիդրոդինամիկայի օրենքների կիրառման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ է տեսական ու փորձարարական հիդրոդինամիկան և հիդրոդինամիկայի օրենքներն
ինչպես են կիրառվում ատոմային էլեկտրակայաններում,
2. կհասկանա տարբեր կտրվածքներով խողովակներում հեղուկների շարժման օրինաչափությունները
ներքին շփման և դիմադրության բացակայության և առկայության դեպքերում,
3. կկարողանա կատարել հաշվումներ ատոմային էլեկտրակայանների և այլ հիդրոդինամիկական
համակարգերում հեղուկների շարժման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` ԱԷԿ կառուցվածքը: Թեմա 2` Էլեկտրակայանների հիդրոդինամիկական կոնտուրները: Թեմա
3` Հեղուկի շարժումը շփման ու դիմադրության բացակայության և առկայության պայմաններում: Թեմա 4`
Հեղուկի հոսքի դինամիկան հեղուկատարների կտրվածքների փոփոխության դեպքում: Թեմա 5` Հեղուկների
հոսքերի դինամիկան հեղուկատարներից տարբեր տրամաչափի անցքերից արտահոսքի դեպքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ09. Միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկայի ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30ժամ դասախոսություն)
III կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախնական գիտելիքներ միջուկային ռեակտորների
ջերմադինամիկական հիմնախնդիրների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
միջուկային
ռեակտորների
աշխատանքի
հետ
կապված
ջերմադինամիկական
հիմնախնդիրների էությունը,
2. կհասկանա
ատոմային
էլեկտրակայաններում
ջերմանջատման
և
ջերմափոխանակության
մեխանիզմները,
3. կկարողանա կատարել հաշվումներ միջուկային ռեակտորում ջերմանջատման, ջերմափոխանակման և
ջերմակիրների տեղափոխման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքը:
Թեմա 2` Միջուկային ռեակտորի
կառուցվածքը և ջերմափոխանակության հիմնախնդիրները: Թեմա 3` Ջերմության անջատումը և բաշխումը
ռեակտորի ակտիվ գոտում: Թեմա 4` Ջերմային գրադիենտը ակտիվ գոտու կենտրոնից դեպի եզրեր անցման
դեպքում: Թեմա 5` Ջերմափոխանակությունը և ջերմատարների դինամիկան ատոմակայանների առաջին և
երկրորդ կոնտուրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը`բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5
է:
0406/Բ10. Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնոլոգիաներ ( 2 կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
104

II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել նախնական գիտելիքներ ատոմային
էլեկտրակայանների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ԱԷԿ-երի, որպես կառուցվածքային միասնական համակարգի, աշխատանքի էությունը և
կառավարման սկզբունքները,
2. կհասկանա միջամտողական այն տեխնոլոգիաների էությունը, որոնք կիրառվում են ատոմային
էլեկտրակայանների աշխատանքային տարբեր, այդ թվում նաև անցումային և վթարային ռեժիմներում,
3. կկարողանա գնահատել ռեակտորի աշխատանքային ռեժիմը և անհրաժեշտության դեպքում կայացնել
միջամտողական ճիշտ որոշումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ատոմային էլեկտրակայանը որպես տարբեր հանգույցներից կազմըված միասնական
համակարգ: Թեմա 2` Միջուկային ռեակտորը և նրա աշխատանքի կառավարման ֆիզիկական հիմունքները:
Թեմա 3` Ատոմային էլեկտրակայանները ռեակտորի հզորության տարբեր ռեժիմներում: Թեմա 4` Ռեակտորի
աշխատանքի հսկման մեխանիզմները: Թեմա 5` Աշխատանքային տարբեր ռեժիմներում և ռեժիմների
փոփոխության ընթացքում կիրառվող միջամտական մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ11. Թվային և տվյալների մշակման մաթեմատիկական մեթոդները միջուկային ֆիզիկայում
կրեդիտ )

(4

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախ., 30ժամ լաբորատոր աշխատանք)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ որոշակի գիտելիքներ ատոմային էներգետիկայում
մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային մեթոդների կիրառման առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ատոմային էներգետիկայում և միջուկային ֆիզիկայում մաթեմատիկական մոդելավորման և
թվային մեթոդների կիրառման տրամաբանությունը,
2. կհասկանա մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային մեթոդների էությունը,
3. կկարողանա FORTRAN, RUTH, C++ ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ մոդելավորել ատոմային
էներգետիկայի պարզագույն խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմային էներգետիկան և մաթեմատիկական մոդելավորումը: Թեմա 2` Մաթեմատիկական
մոդելավորման մեթոդները: Թեմա 3` Թվային մե-թոդներ: Թեմա 4` FORTRAN, RUTH, C++ ծրագրավորման
լեզուներ: Թեմա 5` Ատոմային էներգետիկայի պարզագույն կիրառական խնդիրների լուծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ21. Տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել ճառագայթների կազմի, նրանց
բաշխվածության և գրանցման սարքավորումների հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տիեզերական ճառագայթների դերը որպես արդյունավետ միջոց` տիեզերքի ուսումնասիրության գործում.
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2.

կհասկանա տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների մեխանիզմները
3. կկարողանա կիրառել `ընտրանքային մեթոդը, վիճակագրական լուծումների և գնահատման տեսությունը
Թեմա 1` Առաջնային տիեզերական ճառագայթներ: Հոսքերի ուսումնսիրությունը տարածության
երկրամերձ տիրույթներում: Թեմա 2` Գալակտիկական և արեգակնային տիեզերական ճառագայթ ների
հոսքերի մոդելների կառուցումը: Թեմա 3` Երկրորդական մասնիկների սպեկտրների բնութա գրերի ստացումը:
Թեմա 4` Մասշտաբի պարամետ րերի և բաշխման ֆունկցիաների տեղաշարժի գնահատման պարամետրական
և ոչ պարամետրական մեթոդները: Թեմա 5`Չերենկովյան մթնոլորտային դիտակներ:Մթնոլորտային լայն
հեղեղներ գրանցող սարքերի աշխատանքի մոդելավորում: Թեմա 6` Առաջնային մասնիկների էներգիայի
չափման և դրանց նույնացման մեթոդները` չափումներում հադրոնային ֆոնի առկայության պայմաններում::
Թեմա 7` Նեյրոնային ցանցերի մաթեմատիկական մոդելներ և ուսուցման տեսությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ06. Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական հիմունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել միջուկային ռեակտորների փորձարարական
մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջուկային փոխազդեցությունների կտրվածքների որոշման փորձարարական մեթոդները, նրանց
կիրառությունը նեյտրոնների ազդեցության տակ ընթացող ռեակցիաների կտրվածքների որոշման
ժամանակ, նեյտրոնների էներգետիկ սպեկտրի որոշման մեթոդները,
2. կհասկանա ռեակտորի նեյտրոնա-ֆիզիկական պարամետրերի որոշման մեթոդները, կարևորությունը
ռեակտորի անվտանգ աշխատանքի համար,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` նեյտրոնների էներգետիկ սպեկտրի
որոշման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ` Միջուկային փոխազդեցությունների կտրվածքների որոշման փորձարարական մեթոդները: Թեմա
2` Միջուկային ռեակտորների նեյտրոնա-ֆիզիկական պարամետրերի չափման մեթոդները և նրանց
կիրառությունը: Թեմա 3` Նեյտրոնների էներգետիկ սպեկտրի որոշման տեսական մեթոդները: Թեմա 4`
Նեյտրոնների նեյտրոնների սպեկտրի փորձարարական որոշումը և համեմատումը տեսական հաշվարկների
հետ: Թեմա 5` Նեյտրոնների ազդեցության տակ փոխազդեցության կտրվածքի փորձարարական որոշումը և
նրա կիրառումը միջուկային թափոնների տրանսմուտացիայի հարցերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ16. Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է
ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ միջուկային
ռեակտորներում ընթացող ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
Կկաևողան հաշվարկել և գնահատել
մետաղ- ջերմատար- ճառագայթում փոխկապակցված
պրոցեսները, որոնք շահագործման ժամանակ ընթանում են միջուկային ռեակտորներում:
Բովանդակությունը.
Միջուկային ռեակտորների
ջերմատարերի նկատմամբ
ընդհանուր պահանջները: Միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքային նյութերի ստրուկտուրան և ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները:
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Ճառագայթման ազդեցությունը մետաղների ամրության բնութագրերի վրա: Ջերմատարների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները և Ճառագայթման ազդեցությունը դրանց վրա: Ջերմատարի ռադիոլիզ: Ջրային
միջավայրում մետաղների կոռոզիայի ընդհանուր հիմունքները: Ճառագայթման ազդեցության մեխանիզմները
կոռոզիոն պրոցեսների վրա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ15. Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչներ և փնջերի ֆիզիկա (4 կրեդիտ )

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ արագացուցիչների աշխատանքի
ֆիզիկական հիմունքների, մասնիկների ու ճառագայթման հոսքերի ձևավորման մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա այն հիմնախնդիրների ոլորտը, որոնց լուծումը պահանջում է արագացուցիչների կամ
մասնիկների փնջերի օգտագործում,
2. կհասկանա արագացուցիչների աշխատանքի, փնջերի ստացման ու ձևավորման ֆիզիկական
հիմունքները,
3. կկարողանա կատարել փնջերի ինտենսիվության հաշվարկներ, նախագծել պարզ փորձեր`հիմնված
արագացված մասնիկների փնջերի օգտագործման վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Բարձր էներգիաներով մասնիկների դերը և անհրաժեշտությունը հիմնարար
հետազոտություններում: Թեմա 2` Արագացուցիչների տիպերը և աշխատանքային առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Փնջերի դինամիկան արագացուցիչներում: Թեմա 4` Փնջերի ձևավորման ու ղեկավարման
տեխնիկան, ժամանակակից արագացուցիչներ: Թեմա 5` Արագացուցիչների և մասնիկների փնջերի կիրառությունները: Թեմա 6` Փնջերի ֆիզիկա: Թեմա 7` Փնջերի էներգիական սպեկտրը: Թեմա 8` Սինքրոտրոնային
ճառագայթում: Թեմա 9` Սինքրոտրոնային ճառառայթումը կիրառական հետազոտություններում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ12. Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, կինետիկա, մոդելավորում և կառավարում (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 30ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ որոշակի գիտելիքներ ռեակտորի աշխատանքի
ֆիզիկական հիմունքների, ռեակտորի միարագանի դիֆոզիոն և բազմախմբային դիֆուզիոն տեսության,
ռեակտորների կառավարման ու անվտանգության հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռեակտորի աշխատանքի, կինետիկայի և կառավարման ֆիզիկական հիմունքները,
2. կհասկանա նեյտրոնների առաձգական ցրումների և դանդաղեցման մեխանիզմը, ռեակտորներում
ընթացող նեյտրոնա-միջուկային ռեակցիաների կինետիկան,
3. կկարողանա հաշվել առաձգական բախումների հետևանքով նեյտրոնային հոսքերի և նեյտրոնների
էներգիական բաշխումների փոփոխությունները, կողմնորոշվել ռեակտորի կառավարման ու
անվտանգության ապահովման հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Նեյտրոնա-միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 2` Նեյտրոնների տեղափոխման տեսության
ներածություն: Թեմա 3` Ռեակտորի միարագանի դիֆուզիոն տեսություն: Թեմա 4` Ռեակտորի բազմախմբային
դիֆուզիոն տեսություն: Թեմա 5` Նեյտրոնների դանդաղեցման տեսության հիմունքները: Թեմա 6` Հետերոգեն
ռեակտորի տեսություն: Թեմա 7` Ռեակտորների կինետիկա: Թեմա 8` Միջուկային վառելիքի իզոտոպային
կազմի փոփոխությունը: Թեմա 9` Ռեակտիվության հակադարձ էֆեկտներ: Թեմա 10` Միջուկային վառելիքով
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բեռնավորում: Թեմա 11` Ռեակտորի կառավարում:
Թեմա 12` Ռեակտորների կառավարման և
պաշտպանական համակարգ: Թեմա 13` ԱԷԿ-ների անվտանգություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ22. Կիրառական հետազոտությունները միջուկային Ֆիզիկայում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ լաբորատոր)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել ռեակտորում նեյտրոնա-ֆիզիկական, ջերմահիդրավլիկ և ռադիացիոն հետազոտությունների հիման վրա ռեակտորի նախագծման հետ, ինչպես նաև
միջուկային էներգետիկայի արդի զարգացումներին՝ ջերմամիջուկային ռեակտորների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախագծել ժամանակակից ռեակտորների աշխատանքը, ինչպես նաև կծանոթանա
ջերմամիջուկային ռեակտորների աշխատանքին,
2. կհասկանա ընդհանրացված մեթոդական մոտեցումները ԱԷԿ - ների նախագծման պրոցեսում,
3. կկարողանա ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել ընտրված տիպի ռեակտորի նախագծման
ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
Ընտրված տիպի ռեակտորի նեյտրոնա-ֆիզիկական, ջերմա-հիդրավլիկ և ռադիացիոն
հաշվարկները: Թեմա 2՝ Ռեակտորի նախագծումը և հիմնավորումը: Թեմա 3՝ Ընտրված տիպերի նախագծված
ռեակտորների համեմատական հետազոտումը: Թեմա 4՝ Վթարային ռեժիմներում օդում ռադիոակտիվության
տարածման հաշվարկ: Թեմա 5՝ Միջուկային էներգետիկայի ժամանակակից զարգացումները՝ ջերմամիջուկային ռեակտորներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/Բ20. Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ լաբորատոր)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ, որոնց հիման վրա հնարավոր է
գնահատել ռեակտորի և ռեակտորային նյութերի կոռոզիոն և ճառագայթահարման չափը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե կոռոզիոն և ճառագայթահարման առումով ինչպիսի պահանջներ են առաջադրվում
ռեակտորի կառուցվածքային նյութերին,
2. կհասկանա ռեակտորային կոռոզիայի և ճառագայթային ծերացման մեխանիզմը,
3. կկարողանա կատարել չափումներ նյութերի կոռոզիայի և այլ պարամետրերի փոփոխությունների
չափը որոշելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռեակտորային նյութերին առաջադրվող պահանջները: Թեմա 2` Կառուցվածքային նյութերի
համատեղելիություն և կայունություն: Թեմա 3` Ռեակտորի ակտիվ գոտու նյութերին առաջադրվող պահանջները: Թեմա 4` Ճառագայթային և կոռոզիոն փոփոխություններ նյութերում: Թեմա 5` Կոռոզիայի հիդրոդինամիկական և ջերմադինամիկական հիմունքները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
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0406/Բ21. Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման և տրանսմուտացիայի հիմնախնդիրներն ատոմային
էներգետիկայում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել միջուկային ռեակտորների
մոդելավորման և միջուկային թափոնների կառավարման հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ատոմային էլեկտրակայանների ռեակտորների մոդելավորման,
միջուկային թափոնների
կառավարման և տրանսմուտացիայի անհրաժեշտությունը,
2. կհասկանա միջուկայն ռեակտորների աշխատանքի, ռիսկի գնահատման, կառավարման պրոցեսների
մոդելավորման էությունը,
3. կկարողանա լուծել ռեակտորի կառավարման ու մոդելավորման, թափոնների պահեստավորմանն ու
տրանսմուտացիային առնչվող խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոնտե Կարլոյի մեթոդ: Թեմա 2` Վերջավոր տարբերությունների Pn մեթոդ, բազմախմբային
մոդել, Pn մոտավորություն: Թեմա 3` Դիսկրետ Sn օրդինատների մեթոդ: Թեմա 4` Միջուկային ռեակտորների
ջերմահիդրավլիկական մոդելավորում, Աէկ–ների վթարային և կայունացած վիճակների վերլուծություն: Թեմա
5`Օգտագործված միջուկային վառելիք, միջուկային թափոններ: Թեմա 6` Միջուկային թափոնների
պահեստավորում: Թեմա 7` Միջուկային թափոնների տրանսմուտացիա և նրա իրականացման ուղիները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0406/Բ17.Միջուկային ռեակցիաներ և կինեմատիկա (8 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ միջուկային ռեակցիաների և
բախումների կինեմատիկայի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջուկային ռեակցիաների ընթացման մեխանիզմները
և միջուկային ռեակցիաների
կինեմատիկան,
2. կհասկանա միջուկային ռեակցիաների մեխանիզմները,
3. կկարողանա հաշվել մասնիկների բախումներում էներգիայի բաշխումներն`
առաջացած
մասանիիկների միջև, ռեակցիաների շեմային էներգիաները, հաշվել ռեակցիաների ելքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իզոսպին, իզոսպինային քվանտային թիվ: Թեմա 2` Միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 3 ` Նեյտրոն-պրոտոն, պրոտոն–պրոտոն փոխազդեցություններ բարձր էներգիաների տիրույթում: Թեմա 4` Միջուկային
ուժերի թենզորական բնույթը: Թեմա 5` Նուկլոնների ցրումը միջուկների վրա: Թեմա 6` Միջուկային ռեակցիաների օպտիկական մոդել: Թեմա 7`Միջուկային ռեակցիաների հեղեղագոլորշացման մոդել, ֆրագմենտացիա:
Թեմա 8` Ազատ մասնիկի շարժման կինեմատիկա: Թեմա 9` Սուբատոմային մասնիկների բախումների կինեմատիկա: Թեմա 10` Երկ- և եռամասնիկային վերջնական վիճակներ: Թեմա 11` Տրոհումների կինեմատիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0406/Բ22. Փորձարարական մեթոդները միջուկային ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայում (8 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` նկարագրել լիցքավորված մասնիկների և ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ, ուսումնասիրել փորձարարական մեթոդները միջուկային ռեակտորների և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայում, ուսուցանել ճառագայթային անվտան գության ֆիզիկական հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. հաշվարկել փոխազդեցությունների պրոցեսներ, մշակել մասնիկների և ճառագայթների գրանցման
փորձարարական մեթոդներ:
2. վերլուծել երևույթները և առաջարկել փորձարարական խնդիրների լուծման արդյունավետ մեթոդներ,
կատարել դոզիմետրական չափումներ:
Բովանդակությունը.
Լիցքավորված մասնիկների էներգիայի իոնացման կորուստներ: Բեթե-Բլոխի բանաձևը: Մասնիկների
բազմակի ցրումներ, արգելակային Ճառագայթում; Բեթե- Հայթլերի բանա ձևը: Թեմա3` Չերենկովյան և
անցումային ճառագայթումներ: Ֆոտոնների փոխազդեցությունները նյութական միջավայրի հետ: Ֆոտոէֆեկտ,
կոմպտոնյան ցրում, e+, e- զույգերի ծնում: Մասնիկների դետեկտորներ (կիսահաղորդչային և միկրոստրիպ
դետեկտորներ): Սցինտիլլյացիոն, չերենկովյան, անցումային ճառագայթման, գազալեցուն հաշվիչներ, Մասնիկների և միջուկների մպուլսի չափման մեթոդները, մագնիսական սպեկտրո մետրեր: էլեկտրամագնիսական
և հադրոնային կալորիմետրերը կոլլայդերային գիտա փորձերում: Ճառագայթման հոսքերի չափման
մեթոդները: Ճառագայթումից պաշտպանության ֆիզիկական հիմունքները կենսոլորտի ռադիոակտիվ աղտոտվածություն և դոզիմետրական հսկողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/Բ13. Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և հիմնարար փոխազդեցությունների տեսության ներածություն (6
կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (60ժամ դասախոսություն, 30ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի հիմնախնդիրների շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ նպատակով են կատարվում հիմնարար և կիրառական
հետազոտություններ
տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում և ինչպիսին է դրանց արդի
վիճակը,
2. կհասկանա տարրական մասնիկների, լեպտոնների ու հադրոնների, դասակարգման ֆիզիկական
հիմունքները, հիմնարար փոխազդեցությունների բնույթը ցածր էներգիաների տիրույթում և բարձր
էներգիաների դեպքում, «գունավոր» փոխազդեցությունների և Մեծ միավորման էությունը,
3. կկարողանա տարրական մասնիկների ժամանակակից գիտափորձերից ստացված տվյալները մշակել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: Թեմա 2` Բարիոններ. Հատկությունները և
քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: Թեմա 4`
Մեզոններ, դրանց հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական մասնիկների թույլ
փոխազդեցություններ:
Թեմա
6`
Ռելյատիվիստիկական
քվանտային
մեխանիկա:
Թեմա
7`
Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություններ: Թեմա 8` Թույլ փոխազդեցություններ բարձր էներգիաների
տիրույթում: Թեմա 9` Ուժեղ, գունավոր փոխազդեցություններ: Թեմա 10` Մեծ միավորման մոդելների մասին:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
0406/Բ23. Նեյտրոնային ֆիզիկա (8 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (90 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել նեյտրոնների հատկու թյունների,
գրանցման և էներգիայի չափման մեթոդների, նյութի հետ դրանց փոխազդեցությունների, նեյտրոնային
հոսքերի տեղափոխության տեսության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա`նեյտրոնների գրանցման և էներգիայի չափման մեթոդների էությունը. ատոմային
միջուկների հետ նեյտրոնների փոխազդեցության և ռեակտորներում նեյտրոնային հոսքերի տեղափոխման մեխանիզմները:
2. կկարողանա կատարել հաշվումներ նեյտրոնների տեղափոխության միարա գանի և բազմախմբային
տեսությունների շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Նեյտրոնների ստատիկական և վիճակագրական
հատկությունները: էլեկտրական լիցքի և
մագնիսական մոմենտի բաշխումները նեյտրոնում , նեյտրոնների քվարկային կառուցվածքը: Նյութական
միջավայրի հետ նեյտրոնների փոխազդեցությունները: Նեյտրոնների դասակարգումն ըստ էներգիաների` պայմանավորված էներգիական տարբեր տիրույթներում փոխազդեցությունների օրինաչափություններով:
Նեյտրոնների գրանցման և էներգիայի չափման մեթոդները: Նեյտրոնների էներգիական սպեկտրի որոշման
տեսական մեթոդները: Նեյտրոնների էներգիական սպեկտրի չափումները և արդյունքների համեմատումը
տեսական հաշվումների արդյունքների հետ: Նեյտրոն–միջուկ փոխազդեցությունների կտրվածքների չափման
մեթոդները և կիրառությունները: Նեյտրոնների անցումը նյութական միջավայրով: Նեյտրոնների տեղափոխման
միարագանի տեսություն: Դրա
հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները: Նեյտրոնների
տեղափոխման բազմարագանի տեսություն:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
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6.

Կրթական այլ մոդուլներ
1. «Ֆիզիկա» մասնագիտություն
Կուրսային աշխատանք – 1 (2 կրեդիտ)
Կուրսային աշխատանք – 2 (2 կրեդիտ)
Մանկավարժական պրակտիկա (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ, 8-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Մանկավարժական պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների կողմից ստացած տեսական գիտելիքները
կիրառել գործնականում` նախամանկավարժական պրակտիկայում, ապա աշխատանքային գործունեության
ժամանակ:
Պրակտիկայիարդյունքները.
Պրակտիկայիհաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի պրակտիկ մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրներին,
2. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել աշխատանքային գործունեության ժամանակ:

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

2. «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» մասնագիտություն
Կուրսային աշխատանք – 1 (2 կրեդիտ)
Կուրսային աշխատանք – 2 (2 կրեդիտ)
Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
5 շաբաթ, 8-րդ կիսամյակ,ստուգարք
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին նախապատրաստել ստացած տեսական
գիտելիքները գործնականում` աշխատանքային գործունեության ժամանակ կիրառելուն:
Պրակտիկայիարդյունքները.
Պրակտիկայիհաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռեակտորի պրակտիկ աշխատանքի հիմունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտորեն զբաղվել ռեակտորների կառավարման ու անվտանգության հարցերով:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ֆիզիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում «Ֆիզիկա»
մասնագիտության հետևյալ ծրագրերով.
1. «Տեսական ֆիզիկա»,
2. «Պինդ մարմնի ֆիզիկա»,
3. «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա»,
4. «Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա»,
5. «Աստղաֆիզիկա»,
6. «Օպտիկա»:
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1. “ՏԵՍԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Տեսական ֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.03.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելության
կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
Ծրագրի նպատակն է գիտահետազոտական և գիտատեխնիկական հաստատություններում տեսական
ֆիզիկայի օգտագործմանը և ներդրմանը պատրաստ մասնագետների, որոնք ունակ կլինեն՝





կատարել գիտական, գիտամեթոդական, գիտամանկավարժական աշխատանքներ, ինչպես նաև
մանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերով,
մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել տեսական
հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և բացահայտել, թե
տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում ուսումնասիրվող պրոցեսների
մեխանիզմները,
մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել որոշումներ` հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և հետազոտությունների
իրականացման նպատակով.

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի
Ա1կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
և կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության
բաղադրիչները,
Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար,
Ա4 օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
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կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար,
Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
Ա6հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները և կառուցել փուլային պատկերները,
Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը,
Ա8տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները.
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն,
Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար,
Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և տարբեր
մոդիֆիկացված տեսություններում,
Բ4 լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ,
Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում,
Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել
տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների մեխանիզմները,
Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով.
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
Գ3վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր ստացած գիտելիքները
ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
“Տեսական ֆիզիկա” ծրագրի շրջանավարտները կարող են անցնել աշխատանքի
կազմակերպություններում ու ձեռնարկություններում և գրավել հետևյալ պաշտոններ՝
ա) Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում


տեսական հետազոտություններ կատարող գիտաշխատող (կրտսեր, ավագ և այլն)
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ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում հետազոտություններ կատարող (կրտսեր,
ավագ և այլն)



փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող գիտաշխատող,
տեսաբան-վերլուծաբան



որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանումների գիտաշխատող

բ) Մասնագետների պատրաստման բնագավառում, Ֆիզիկայի ստորաբաժումներ,


ավագ լաբորանտ



կրտսեր գիտաշխատող



դասախոս, ասիստենտ



ավագ դպրոցներում՝ դասախոս մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու

Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերն
են ՝
 ՀՀ ԳԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը,

Ալիխանյանի անվան ազգային լաբորատորիան,
 ՀՀ ԳԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ,
 Բյուրականի աստղադիտարանը,
 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան,
 տարբեր համակարգչային կազմակերպություններ,
 Դուբնայի (ՌԴ) միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (ՄԻՄՀ),
 Տրիեստի տեսական ֆիզիկայի ինստիտուտը (Իտալիա),
 Հայդելբերգի (Գերմանիա) ինստիտուտը,
 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը,
 հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող պետական և մասնավոր այլ
ձեռնարկություններ,
 բնական գիտությունների ուղղվածությամբ ավագ դպրոցներ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել ուսումը ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսներ.


Ուսումնա-հետազոտական,



Էլեկտրոնային:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Որպես ազգային և միջազգային չափորոշիչներ տվյալ մասնագիտության համար օգտագորրծվել
են՝

Պետական կրթական չափորոշիչ ՛՛Տեսական ֆիզիկա՛՛ մասնագիտությամբ.

՛՛ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ՛՛, Երևան, 2016.

Մ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության ծրագիր (ՌԴ).

Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումնառության ծրագիր (ՌԴ).
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի Բ1
կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի
տեսություն և կիրառել ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
տեսություն
Ա2
հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով Բ2
կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ
էներգիայի ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ
լուծելու համար
անվտանգության բաղադրիչները
Ա3
օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Բ3
իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիԿազիմիրի էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
տացիայի ՀԸՏ-ում և տարբեր մոդիֆիկացված տեսություններում,
Ա4
օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի Բ4
լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար
Ա5
օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսու- Բ5
օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
թյանների մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
խնդիրներ լուծելու համար
սեփական հետազոտություններում
Ա6
հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության Բ6
մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները,դրանք
հիմնական
օրինաչափությունները
և
կառուցել
փուլային
համեմատել տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշպատկերները
վարկների արդյունքների հետ և բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում ուսումնասիրվող
պրոցեսների մեխանիզմները
Ա7
մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման Բ7
մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեպայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազսումներ և կայացնել որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյուդեցությունների քվանտային տեսությունը
նավետ կազմակերպման և հետազոտությունների իրականացման
նպատակով
Ա8
տիրապետել
վիճակագրական
ֆիզիկայի
ընդհանուր
օրինաչափությունները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
աշխատել ինքնուրույն և մասնագիտական խմբի կազմում
Գ3
վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները
տեսական ֆիզիկայի մեթոդներով, թվային մեթոդներով
Գ2
կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1

Մոդուլի
թվանիշը Ա
1
1602/Մ01

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ա
6

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
7 8 1 2 3 4 5 6 7

Գ
1

Գ
2
x

Գ
3

Օտար լեզու-2
Տեղեկատ. տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմանխնդիրները
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Ոչ գծային ֆիզիկա
Մասնագտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր I
Կոսմոլոգիա
Խմբերի տեսություն
Ռեակտորների տեսություն
Քվանտային էլեկտրադինամիկա
Տրամաչափական դաշտերի տեսություն
Կամընտրական դասախոսություններ
Լարերի և բրանների տեսություններ
Պլազմայի ֆիզիկա
Դինամիկական համակարգերի որակական անալիզ
Անհավասարակշիռ թ/դ և կինետիկայի հարցեր
Փուլային անցումներ
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր II
Ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորում
Գրավիտացիայի տեսություններ և դրանց
կիրառությունները
Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն
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1. 1602/Մ01

2. Անգլերեն լեզու 1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Գործնական-4 ժամ
6. 1-ինաշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝
 համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել գիտական
ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 ուսուցանել գիտական անգլերենի նբնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
2. քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
3. համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով տվյալ գիտական
ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում
11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է կացվում բանավոր:
Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար
բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ):
Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում: Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED
Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի շուրջ:
13. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”
1. 1602/Մ02

2. Անգլերեն լեզու 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. Գործնական- 2 ժամ
7. Ստուգարք

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացինպատակն է՝
 ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում, համառոտագրություններ
գրել,
 զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած գիտական
աշխատանք իարդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկել ու հմտություններ,
 գիտական նամակագրությա նհիմունքների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ,
2. քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն և
բառապաշար,
3. բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին,
4. գրագրվել գիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում:
11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն համապատասխան տեսական
նյութի հիման վրա: Ձեռք բերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական
քննարկումների չափաձևով:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org

1. 0410/Մ01

2,Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3. ECTS
3 կրեդիտ

2. 2 ժամ/շաբ.
3. Լաբորատոր-2ժամ
4. 1-ինաշնանային կիսամյակ
5. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնելտեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները մասնագիտական հետազոտություններում,
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական տվյալների
ձեռք բերման համար,
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը,
2. լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները,
3. ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և գրադարաններից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերըմասնագիտականհետազոտություններում,
5. օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար,
6. տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հմտորենտիրապետելհամակարգչայինծրագրավորմանևծրագրայինապահովմանհնարավորություն
ներին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,

8. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում,
2. Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով,
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք,քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների
օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի հավաքում, բանաձևերի
հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and Reference,
Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free Software
Foundation, 1998.Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3, ECTS 3
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն-2 ժամ
6.
1-ինաշնանային
7. ստուգարք
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողիններկայացնելՖիզիկական հետազոտություններիպլանավորման ընդհանուր
սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները,
ընտրելևմեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
2. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան, hետազոտման
օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտահետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը,
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ,
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 ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը,
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն,
 փաստացի նյութի հավաքագրում,
 հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ ֆիզիկայի
տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755-757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500 Курс лекций Научно-исследовательская работа 2011.pdf
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4.2 ժամ/շաբ.

3. ECTS
3 կրեդիտ

5.Դասախոսություն 2 ժամ

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
2. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքիևէվոլյուցիայիժամանակակիցպատկերացումներին,
3. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ծանոթանալ արդի ֆիզիկայի զարգացման հիմնական ուղղություններին,
2. ներկայացնել ժամանալալից կոսմոլոգիալան մոդելների առանձնահատկությունները,
3. ծանոթացնել նանոկառուցվածքներիստացմանևհետազոտմանմեթոդներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով
5. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և կիրառական
հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
7. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում
8. վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության
բաղադրիչները,
2. Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար,
3. Ա4 օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար,
4. Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
5. Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
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պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը,
6. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի,
ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում:Գիտափորձեր ցածր էներգիաների միջուկային ֆիզիկայում:
Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային գիտափորձեր: Մեծ Հադրոնային կոլլայդեր:
Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակ իորոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների կատալիտիկ
ակտիվությունը:ՌՆԹ-իֆոլդինգը:ԴՆԹ-իփոխազդեցությունըցածրամոլեկուլայինմիացություններիհետ:
Գենիէքսպրեսիան:Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն
աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ: Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական կոնցեպցիաները:
Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության վեկտոր,
քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի
դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes. Academic Press,
N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in Physics,v.59, N4, 261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 2013
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э, Введение в калибровочные теории и новая физика , Киев,Наукова думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва, МИФИ, 2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см. также Phys. Rev.
Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals, Springer, 2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method for
inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7, pp. 1451—1459, 2006.
14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
16. G.I. Burde, Lecture notes on Physics of the Environment, 2004.
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17.
18.
19.
20.
21.

G. Hooft. Introduction to General Relativity, 2007.
С. Вейнберг. Гравитация и космология,Мир, 1975.
Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Структура и эволюция Вселенной. Наука, 1975.
J. Rich. Fundamentals of Cosmology,Springer-Verlag, 2009.
Internet based material (www.Wikipedia. org).
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2.Պինդ մարմնի ֆիզիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. Դասախոսություն 2 ժամ
Լաբորատոր 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

6. 1-ինաշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներինտալխորացվածգիտելիքներբյուրեղների ֆիզիկական հատկություններիվերաբերյալ,
օգտագործելովքվանտայինմեխանիկայի և վիճակագրականֆիզիկայիմեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային
սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից
ֆիզիկայի այլ բնագավառներումկիրառվողհիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
2. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում
քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականումիրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական
հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ,
5. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր,կատարելեզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6 հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները և կառուցել փուլային պատկերները,
2. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները,
3. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար,
4. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
5. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
6.Գ3վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
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7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան,
իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղներիտեսություննըստ Զոմերֆելդի: Ազատ
էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխիթեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիիմոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարարզանգված: Հաղորդիչներեւմեկուսիչներ: Մեկուսիչներիէլեկտրականհատկությունները: Դիէլեկտրականթափանցելություն:
Ապաբևեռացնող դաշտ: Տեղայինդաշտ: Լորենցի դաշտ: Բեւեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական
ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- եւսեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնիֆիզիկայիներածություն, ԵՊՀհրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսությու 2 ժամ
Լաբորատոր 2 ժամ
6. 1 աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. Ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն տարածված
ոչգծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
3. և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի
նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.
4.

Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,կիրառել
ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակօգտագործվող
մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ
մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
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6.

կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
8.
9.
10.
1.

ստեղծագործաբարկիրառելձեռքբերվածգիտելիքները, ընկալելևտարածելնորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
2. Ա4 օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար
3. Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
4. Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը
5. Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և տարբեր
մոդիֆիկացված տեսություններում,
6. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում,
7. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
8. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
9. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի հանգուցային
երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ: Ոչ գծային համակարգեր: Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը: Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների
ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П.Берже,И.Помо,К.Видаль.Порядоквхаосе.М.:Мир,1991.
4. М.ИРабинович,Д.И.Трубецков.Введениевтеориюколебанийиволн.М.:Наука,1984.
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5.
6.
7.

R.H.Enns.It’sNonlinearWorlds.Springer.2010.
R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.
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2. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր I

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5 Դասախոսություն 2 ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների գիտելիքները քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերվող հարցերի
շրջանակներում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել քվանտային բարդ համակարգերի իմացությանը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7 -մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման պայմանները և
մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսությունը:
2. Բ4 լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային օսցիլյատորը էներգիայի պատկերացմամբ: Շրջանային օսցիլյատոր: Տարածական օսցիլյատոր:
Մասնիկը անթափանց սֆերայի ներսում: Անցման գործակցի առանձնահատկությունը: Ջրածնանման
ատոմի խնդիրը պարաբոլական կոորդինատներում: Ատոմը համասեռ էլեկտրական դաշտում: Ատոմը
համասեռ մագնիսական դաշտում: Սպինը փոփոխական մագնիսական դաշտում: Հոսանքի խտությունը
մագնիսական դաշտի առկայությամբ: Ռեզերֆորդի բանաձևը: Միատեսակ մասնիկների ցրումը:
Ջրածնանման ատոմի ռելյատիվիստական տեսությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Ս.Սահակյան, Է.Վ. Չուբարյան. Քվանտային մեխանիկա, ԵՊՀ, հրատարակչություն, Երևան,2009:
2. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Квантовая механика, Наука, Москва, 2013.
3. З.Флюгге. Задачи по квантовой механике, I, II, Мир, Москва, 1974.
4. Է.Վ.Չուբարյան, Ռ.Մ.ԱվագյանՔվանտայինմեխանիկայիխնդիրներիժողովածու,
ԵՊՀհրատարակչություն, Երևան, 2012.
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2. Կոսմոլոգիա

4. 2 ժամ/շաբ.

3. ECTS
3 կրեդիտ
5. Դասախոսություն 2 ժամ
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6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առ.եզ.գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Տիեզերքին վերաբերող էվոլյուցիայի մոդելներ տարբեր գրավիտացիայի
տեսությունների շրջանակներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի գաղափարները,
2. կիրառել մոտավոր մեթոդները քվանտային համակարգերը նկարագրելու համար,
3. կիրառել գիտելիքը դաշտի քվանտ-ասպարեզում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պատկերացնել կապը դասական և քվանտային մեխանիկաների միջև,
5. լուծել Շրեդինգերի հավասարում պարզ համակարգերի դեպքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել կարողությունները նանոֆիզիկայում, տարրական մասնիկների ֆիզիկայում, քվանտային
ինֆորմատիկայում, վիճակագրական ֆիզիկայում, պինդ մարմկնի ֆիզիկայում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա5 - օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիականմոդելներ կառուցելու համար
2. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը՝ 0,5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոսմոլոգիական սկզբունք: համասեռ և իզոտրոպ կոսմոլոգիական մոդելներ: Ֆրիդման-ՌոբերտսոնՈւոկերի մետրիկա: Համասեռ և իզոտրոպ մոդելների երկրաչափական հատկությունները: Կարմիր շեղում:
Հաբբլի օրենքը: Կոսմոլոգիական հեռավորություններ: Կոսմոլոգիական հորիզոններ: Ֆրիդմանի հավասարումները: Տիեզերքի էվոլյուցիայի հիմնական փուլերը և համապատասխան վիճակի հավասարումները:
Վաղ Տիեզերքի դինամիկան ճառագայթային դոմինանտ փուլում: Նուքլեոսինթեզ և թեթև էլեմենտների
տարածվածությունը: Ստանդարտ կոսմոլոգիական մոդելի պրոբլեմները (հարթայնության, հորիզոնի,
գալակտիկաների ձևավորման և տոպոլոգիական դեֆեկտների պրոբլեմներ): Կոսմոլոգիական հաստատուն: Ֆրիդմանի հավասարումների լուծումները կոսմոլոգիական հաստատունի առկայության (հարթ և կոր
մոդելներ): Սկալյար դաշտի գործողությունը, դաշտի հավասարումը և էներգիա-իմպուլսի թենզորը: Սկալյար դաշտը որպես կոսմոլոգիական դինամիկայի աղբյուր: Ինֆլյացիան որպես ստանդարտ կոսմոլոգիական մոդելի պրոբլեմների լուծման տարբերակ: Դանդաղ գլորման պայմաններ: Ինֆլյացիայի եզրափակիչ փուլը և վերատաքացում: Ինֆլյացիոն մոդելների համառոտ ակնարկ (մեծ դաշտի, փոքր դաշտի, հիբրիդ
մոդելներ): Քվանտային ֆլուկտուացեները որպես կոսմոլոգիական անհամասեռությունների գեներացման
աղբյուր: Սկալյար դաշտի քվանտային ֆլուկտուացիաները դե-Սիտտերի փուլում: Աստիճանային սպեկտր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Вейнберг, Гравитация и космология.
2. Я.Б.Зельдович, И.Д.Новиков, Структура и эволюция Вселенной.
3. J.Rich, Fundamentals of Cosmology.
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4. P.Coles, F.Lucchin, Cocmology.
5. А.Д.Линде, Физика элементарных частиц и инфляционная космология.
1. 0402/Մ03

2. Խմբերի տեսություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առ.եզ.գն.
5. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին գիտելիքներ տալ խմբերի և դրանց ներկայացումների
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործել խմբերի տարբեր տեսակները և իրենց հատկությունները, ինչպես նաև խմբերի
ներկայացումները,
2. օգտագործել Լիի խմբերը, Լիի հանրահաշիվները, իրենց հատկությունները և դասակարգումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել գիտելիքները ֆիզիկայում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտագործել տրամաչափական դաշտերի տեսություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
և կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
2. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
3. Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
5. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմբերի սահմանունը, դրանց իրականացումները և ներկայացումները: Ենթախմբերը, ինվարիանտ
ենթախմբերը և ֆակտոր-խմբերը: Կիապարզ և պարզ խմբերը։ Բերվող, չբերվող և լրիվ բերվող ներկայացումները։ Շուրի լեմա: Բնութագրի սահմանումը և դրա հատկությունները: Բնութագրերի օրտոգոնալության
պայմանը վերջավոր խմբերի համար, ոեգուլյար ներկայացումը: Տեղափոխությունների խումբը, դրա
ներկայացումները և կիրառությունը քվանտային մեխանիկայում։ Մատրիցական խմբերը, իրական և
կոմպլեկս մատրիցների համար, դրանց դասակարգումը և կիրառությունները ֆիզիկայում։ Իզոմորֆիզմը
որոշ խմբերի միջև։ Անընդհատ (Լիի) խմբերը և Լիի հանրահաշիվները, մատրիցական Լիի հանրահաշիվները։ Համապատասխանությունը Լիի խմբերի և հանրահաշիվների միջև, Կեմպել-Հաուսդորֆի բանաձևը։
Նիլպոտենտ, լուծվող և պարզ և կիսապարզ Լիի հանրահաշիվները: Կարթան-Վեյլիբազիսը, Կարթանի
մատրիցը, Դինկինի սխեմեները, Լիի հանրահաշիվների դասակարգումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г. Вейль, Теория групп и квантовая механика, 1986.
2. М. Хамермеш, Теория групп и ее применение к физическим проблемам, Мир, 1966.
3. Б.А. Дубровин, С.П. Новиков, А.Т. Фоменко, Современная геометрия, Методы и приложения, Том 1,
130

4.

1998.
М. Гото, Ф. Гроссханс, Полупростые алгебры Ли, 1981.

1. 0402/Մ04

2. Ռեակտորների տեսություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

1. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացում միջուկային ռեակտորում ընդացող հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների հետ, դրանց
հաշվարկման մեթոդների հետ և ծանոթացում ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքի հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ինչ հիմնական հանգույցներից է բաղկացած ԱԷԿ-ը, հիմնական սարքավորումների դերը
գորընթացում, հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների հաշվարկման մեթոդները,
2. անհարաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի ստացման ճանապարհները,
կպատկերացնի ԱԷԿ-ի անվտանգության հիմնական բաղադրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տալ գնահատականներ ԱԷԿ-ների կառուցվածքի վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. գնահատել միջադեպերի վտանգի չափը, մատչելի կերպով նկարագրել հիմնական գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության
բաղադրիչները
2. Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել տեսական
հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և բացահայտել, թե
տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների
մեխանիզմները
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԱԷԿ-ների տեսակները, նրանց կառուցվածքը, հիմնական հանգույցների դերը: Միջուկային ռեակտորների
տեսակները, ռեակտորի կառուցվածքը, վառելիքի բնութագրերը, ակտիվ զոնայի կառուցվածքը:
Նեյտրոնների բալանսը ռեակտորներում: Դիֆուզիայի դերը, դիֆուզիոն հավասարում: Դիֆուզիոն հավասարման անալիտիկ լուծումները տարբեր դեպքերում, սահմանային պայմանները: Դիֆուզիոն հավասարման թվային լուծումները, մի- և բազմախմբանի դեպքեր: Վառելիքի ցիկլի լրիվ հաշվարկը մեկ տարվա
համար: ԱԷԿ-ի անցվտանգության հիմնական սկզբունքները, անվտանգության բարձրացման մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д.Белл, С.Глестон. Теория ядерных реакторов, Москва, Атомиздат, 1974.
2. Р.Мегреблиан, Д.Холмс. Теория реакторов, Москва, ИЛ, 1962.
3. И.Ганев. Физика и расчет реакторов, Москва, Энергоиздат, 1981.

1. 0402/Մ05

2. Քվանտային էլեկտրադինամիկա

3. ECTS
6 կրեդիտ
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1. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն 2 ժամ
Գործնական 2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսուցանել քվանտային էլեկտրադինամիկայի (էլեկտրոնների, պոզիտրոնների և գամմա
քվանտների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսության) հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մասնիկներին նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման մասին,
2. մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսության մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների յուրահատկությունները և
ֆեյնմանի դիագրամների օգնությամբ հաշվարկել տարրական պրոցեսների (լիցքի առաձգական
ցրում արտաքին դաշտում, Կոմպտոնի էֆեկտ, էլեկտրոն-պոզիտրոն անիհիլյացիա, արգելակային
ճառագայթում ) էֆեկտիվ կտրվածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ինքնուրույն ուսումնասիրել և հասկանալ դաշտի քվանտային տեսության վերաբերյալ
մասնագիտական գրականությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը
2. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
3. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկա: Ազատ դասական դաշտեր և դրանց քվանտացումը:
Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսություն: Տ-մատրիցայի կառուցումը:
Սկալյար, սպինորային և էլեկտրամագնիսական դաշտերի պրոպագատորներ: Հիմնական էլեկտրադինամիկական պրոցեսների մատրիցական էլեմենտների կառուցումն իմպուլսային ներկայացմամբ: Ֆեյնմանի
կանոնները: Բարձր կարգի Ֆեյնմանի դիագրամներ: Դիագրամների ընդհանուր կառուցվածքը: ճշգրիտ
պրոպագատորներ և գագաթային մասեր: Դայսոնի հավասարումը: Ուորդի նույնությունը: Տարամիտումները քվանտային էլեկտրադինամիկայում և դրանց վերացման մեթոդը: Վերանորմավորման ֆիզիկական
պայմանները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.И.Ахиезер, В.Б.Берестецкий. Квантовая электродинамика, Москва, 1981.
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2.
3.
4.
5.

Л.Райдер. Квантовая теория поля, Москва, Мир, 1987.
С.М.Биленький. Введение в диаграммную технику Фейнмана, Москва, 1987.
М.Пескин, Д.Шрейдер. Введение в квантовую теорию поля, Ижевск, 2001.
Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0402/Մ06

2. Տրամաչափային դաշտերի տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2ժամ
Գործնական -2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 21-ին գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներինգիտելիքներտալդասականևքվանտայինայնդաշտերիմասին,
որոնքպահպանվումենլոկալ (տրամաչափային) ձևափոխություններինկատմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործելտրամաչափայինձևափոխությունները, դրանցտարբերտեսակները,
համապատասխանդասականդաշտերըևդրանցքվանտացումը,
2. հասկանալտրամաչափայինձևափոխություններիերկրաչափականիմաստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցելտվյալտրամաչափայինխմբինհամապատասխանդաշտիտեսությունը,
ուսումնասիրելայնևհաշվելհամապատասխանՖեյնմանիդիագրամները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
և կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
2. Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեմենտար խմբերի տեսություն: SU(2) խումբը և դրա ներկայացումները: SU(n) խմբերը և դրանց
չբերվող ներկայացումները: Յունգի աղյուսակները: Ներկայացումների արտադրյալները: SU(n) խմբերի
գեներատորները: Լոկալ համաչափությունները դաշտի տեսության մեջ: Աբելյան տրամաչափային
տեսությունը: Ոչ աբելյան տրամաչափային համաչափությունը: Յանգ-Միլլսի դաշտերը: Տրամաչափային
ինվարիանտությունը և երկրաչափությունը: Շերտավորված տարածությունների տեսություն: Թեմա 4`
Տրամաչափային համաչափության սպոնտան խախտումը: Խիգսի երևույթը: Աբելյան և ոչաբելյան դեպքերը:
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Զանգված ունեցող բոզոնների թիվը: Գոլստոնի թեորեմը: Թեմա 5` Տրամաչափային դաշտերի քվանտացման
դժվարությունները: Ծավալային արտադրիչի առանձնացումը ֆունկցիոնալ ինտեգրալի տակ: ՖադեեվՊոպովի անզացը: Ֆադեեվ-Պոպովի դաշտերը: Տրամաչափությունը ֆիքսող անդամները: Կովարիանտ
տրամաչափությունները տրամաչափային դաշտերում: Պրոպագատորները: Թեմա 6` Տրամաչափային
դաշտերի փոխազդեցությունը: Ֆեյնմանի օրենքները համաչափության սպոնտան խախտման դեպքում:
Սլավնով-Թեյլորի առնչությունները: Ուորդի հավասարոմները: ԲՊՍ-ի ձևափոխությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Т.-П. Ченг, Л.-Ф. Ли, Калибровочные теории в физике элементарных частиц, Mup, 1987.
2. А.А. Славнов, Л.Д. Фаддеев, Введение в квантовую теорию калибровочных полей, Наука, 1988.
3. М. Пескин, Д. Шредер, Ведение в квантовую теорию поля, 2001.

1. 0402/Մ07

2. Լարերի և բրանների տեսություն

3. ECTS 3
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել լարերի և բրանների տեսության հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լարերի և բրանների տեսության հիմնական գաղափարները,
2. դուալության համաչափությունները լարային տարբեր տեսությունների միջև:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել նշված տեսությունը կոսմոլոգիական խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտագործել նշված տեսություն Կազիմիր էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
2. Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և տարբեր
մոդիֆիկացված տեսություններում
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռելյատիվիստական կետային մասնիկ: Գործողությունը և շարժման հավասարումը: Դասական բոզոնային
լարը Մինկովսկու տարածա-ժամանակում: Նամբու-Գոթոյի գործողությունը: Պոլյակովի գործողությունը
բոզոնային լարի համար և նրա համաչափությունները: Լարի շարժման հավասաչումները: Կապի
հավասարումները: Եզրային պայմանները փակ և բաց լարերի համար: D-բրաններ: Վերլուծություն ըստ
մոդաների փակ լարերի համար: Վերլուծություն ըստ մոդաների բաց լարերի համար: Կապի
հավասարումների վերլուծությունը ըստ մոդաների: Վիրասորոյի օպերատորները և Վիրասորոյի
հանրահաշիվ: Լարի կովարիանտ քվանտացումը: Վիրասորոյի հանրահաշիվ և ֆիզիկական վիճակներ:
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Լարի քվանտացման այլ սխեմաներ: Լարերը ֆոնային դաշտերում: Դիլատոն և Կալբ-Ռամոնի դաշտ: Ցածր
էներգիական լարային գործողություն: Սուպերսիմետրիկ լարեր: Տարբեր լարային տեսություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Грин, Дж.Шварц, Э.Виттен. Теория суперструн. Т.1,2, Москва, Мир, 1990.
2. B.Zwiebach, A first course in string theory. Cambridge University, Press, 2004.
3. Kiritsis, String theory in a nutshell. Princeton Univesity Press, 2007
4. R.J.Szabo, BUSSTEPP lecture on string theory. An introduction to string theory and D-brane dynamics,
hep-th/0207142.
1. 0402/Մ08

2. Պլազմայի ֆիզիկա

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել պլազման որպես էներգիայի աղբյուր և պլազմայում ալիքների տարածման
բազմազանությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պլազման որպես հատուկ միջավայր, որն էապես տարբերվում է գոյություն ունեցող մեզ հայտնի
երեք ագրեգատային վիճակներից,
2. Ֆիզիկական պրոցեսների որակական տարբերությունը՝ կախված նյութի վիճակից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հասկանալ ջերմամիջուկային ռեակցիաների կառավարումը և պլազմայի տաքացումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. հասկանալ էլեկտրոնների հոսքի էներգիայի փոխակերպումը էլեկտրամագնիսական
տատանումների և ջերմային էներգիայի փոխակերպումը էլեկտրականի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության բաղադրիչները
2. Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր տեղեկություններ պլազմայի մասին: Պլազմայի նկարագրությունը՝ հիդրոդինամիկ
մոտավորությամբ, կինետիկ տեսությամբ, քվանտային տեսությամբ: Պլազմայում տարածվող ալիքներ:
Լանդաուի մարում: Ոչ գծային էֆեկտները պլազմայում: Կոսմիկական պլազմա: Ռադիոալիքների
տարածում կոսմիկական պլազմայում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Ф.Александров, Л.С.Богданкевич, А.А.Рухатзе. Основы электродинамики плазмы. Москва, Высшая
школа, 1978.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков, Москва, Атомиздат, 1979/
Дж.Бекефи. Радиационные процессы в плазме, изд. Мир, Москва, 1971.
С.Ишимару. Основные принципы физики плазмы, Москва, Атомиздат, 1975.
В.Кролл, А. Трайвелтис. Основы физики плазмы, Мир, Москва, 1975.
E.Shalon, M.Kunioki. Application of lazer-plazma interactions, 2009.
R.Balesu. Aspects of anomalous transport in plazmas, 2005.
V.Idochine. Activ control of magneto-hydrodinamic in slot Plazma, 2015.
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2. Դինամիկական համակարգերի որակական անալիզ

3. ECTS
3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6.2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 դինամիկ համակարգերի որական վերլուծության եղանակների ուսումնասիրությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

դինամիկ համակարգերի դասակարգում,
որակական վերլուծություն և փուլային պատկերների կառուցում,
բիֆուրկացիաների դասակարգում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

պարզել պարբերական լուծումների ու սահմանային ցիկլերի առկայությունը, դրանց բնույթը,
կառուցել դինամիկ համակարգի փուլային պակերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

որոշել դինամիկ համակարգերի հավասարակշռության կետերի բնույթը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա6 հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները և կառուցել փուլային պատկերները
2. Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների
իրականացման նպատակով
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դինամիկ համակարգեր: Դրանց կիրառությունները ֆիզիկայում: Լուծման գոյության և միացության թեորեմ:
Ավտոնոմ դինամիկ համակարգեր: Դինամիկ համակարգերի երկրաչափական մեկնաբանությունը փուլային
տարածությունում: Փուլային հետագիծ: Հավասարակշռության կետեր: Փուլային պատկեր: Փուլային
պատկերների որակական համարժեքություն և տոպոլոգիական ինվարիանտություն: Միաչափ
համակարգեր: Երկչափ դինամիկ համակարգեր: Պարզ հավասարակշռության կետեր: Դրանց
դսակարգումը: Փուլային պատկերները կանոնիկ համակարգերի համար: Դինամիկ համակարգի բերեւմը
կանոնիկ տեսքի: Բարդ հավասարակշռության կետեր: Զրոյական բնութագրական արմատներով բարդ
հավասարակշռության կետեր: Դինամիկ համակարգի որակական վերլուծությունը փուլային տարածության
անվերջում: Պուանկարեի սֆերա: Դինամիկ համակարգերի առաջին ինտեգրալներ: Սահմանային ցիկլեր:
Բենդիքսոնի և Դյուլակի հայտնանիշները: Մեխանիկական օսցիլյատոր: Եռաչափ համակարգեր:
Բիֆուրկացիաներ: Կոսմոլոգիայում և աստղաֆիզիկայում որակական մեթոդների կիրառման օրինակներ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.А.Андронов, Е.А.Леонтович, И.И.Гордон, А.Г.Майер. Качественная теория динамических систем
второго порядка, Москва, 1966.
2. Н.Н.Баутин, Е.А.Леонтович, Методы и приемы качественного исследования динамических систем на
плоскости. М., 1976.
3. Д. Эрроусмит, К.Плейс, Обыкновенные дифференциальные уравнения: Качественная теория с
приложениями. М., Мир, 1986.
4. О.И.Богоявленский, Методы качественной теории динамических систем в астрофизике и газовой
динамике.
5. Г.М.Заславский, Р.З.Сагдеев, Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и
хаоса.
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2. Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հարցեր

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հասկանալ ոչհավասարակշիռ վիճակագրական մեխանիկայի երկու կարևոր մոտեցումներ՝
կինետիկական գործակիցների ստացումը համակարգի գծային ռեակցիայի դեպքում և կինետիկ
հավասարման արտածումը դարձելի դինամիկայի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիրառել Օնզագերի սկզբունքը ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում կինետիկական
գործակիցներ հաշվելու համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.

օգտագործել գիտելիքը կիրառական խնդիրներում էլեկտրահաղորդակցությունը, դիֆուզիայի
գործակիցը, մածուցիկությունը և այլն նկարագրելու համար :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3.

օգտագործել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
2. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
5. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի տարրերը: Զանգվածի, իմպուլսի, էներգիայի պահպանման
օրենքները: Փոքր շեղումները հավասարակշռության վիճակից: Օնսագերի սկզբունքը: Օնսագերի
առնչությունների հետևությունները: Էնտրոպիայի բալանսի հավասարումը: Էնտրոպիայի արտադրության
մինիմումի թեորեմը ստացիոնար վիճակների համար: Էնտրոպիայի բալանսի հավասարումը: Գծային
դիսիպատիվ համակարգի թերմոդինամիկա: Անդարձելիություն և կինետիկական գործակիցները:
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Կինետիկական
գործակիցների
հաշվարկը
համակարգի
գծային
ռեակցիայի
դեպքում:
Էլեկտրահաղորդականություն, դիֆուզիայի գործակից, մածուցիկության գործակից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Исихара. Статистическая физика, изд. Мир, 1973.
2. Ю.Л.Климантович. Статистическая физика, изд. Наука, Москва, 1982.
3. Ю.В.Румер, М.Ш.Рывкин, Термодинамика, статистическая физика, кинетика, Москва, 1971.
4. И.П.Базаров, Э.В.Геворкян, П.Н.Николаев. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика,
МГУ, 1989.
5. И.А.Квасников. Теория неравновесных систем, МГУ, 1987.
6. Б.Я.Любов. Кинетическая теория, Москва, 1969.
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2. Փուլային անցումներ

3. ECTS
3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին գիտելիքներ տալ սպինային և ֆերմիոնային համակարգերի, դրանց կրիտիկական
հետազոտման տեսական մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործելբյուրեղային ցանցերը նկարագրողսպինային և ֆերմիոնային հիմնականմոդելները,
2. օգտագործել ցանցերի վրա սահմանված պարզագույն մոդելները, դրանց ճշգրիտ լուծման
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել ճշգրիտ կամ մոտավոր մեթոդները ցանցային համակարգերի կրիտիկական կետերը
գտնելու և դրանց շրջակայքում համակարգի վարգըուսումնասիրելու համար,
4. գտնել ցանցային համակարգերի համաչափությունները և ստանալ դրանց հետևանքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործել տարբեր փուլային անցումները նկարագրելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները.
2. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իզինգի մոդելը: Միաչափ Իզինգի մոդելի վիճակագրական գումարը որպես տրանսֆեր-մատրիցի հետք:
Ազատ էներգիան: Երկկետանի կորելյացիոն ֆունկցիան: Երկաչափ Իզինգի մոդելի վիճակագրական
գումարը որպես փակ կոնտուրներով գումար քառակուսային ցանցում: Իզինգի մոդելի վիճակագրական
գումարը որպես փակ կոնտուրներով գումար դուալ քառակուսային ցանցում: Կապը դուալմոդելների
միջև:Կրիտիկական ջերմաստիճանը: Երկչափ Իզինգի մոդելի տրանսֆեր-մատրիցը արտահայտված
սպինայինօպերատորներով: Ազատ ֆերմիոնները, Յորդան-Վիգների ձևափոխությունները: Տրանսֆերմատրիցի ներկայացումը ազատ ֆերմիոնների միջոցով: Լոկալիզացված սպինների փոխանակային
փոխազդեցությունը, Հայզենբերգի մոդելը: Երկցանցային և ֆրուստրացված սպինային համակարգերը,
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Մաջումբար-Գոշի մոդելը: Հաբարդի մոդելը և դրա պահպանվող մեծությունները՝ մասնիկների թվի և
ընդհանուր սպինի օպերատորները, SO(4) համաչափությունը: Ուժեղ կապի սահմանը: Համակարգերի
վարգը կրիտիկական կետերի շրջակայքում: Միջին դաշտի տեսությունը, Կադանոֆի տեսուտյունը,
վերանորմավորման խումբը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Р. Бэкстер, Точнорешаемыемодели в статистическоймеханике, Мир, 1985.
2. E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, 2013.
3. K. Вильсон К, Дж. Когут, Ренормализационная группа и epsilon-разложение, 1975.
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2. Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա

4. 2 ժամ/շաբ.
6.2-րդ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներինգիտելիքտալքվանտայինկոպերատիվերևույթների, դրանց հետազոտման տեսական
մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպելուտեսականֆիզիկայիարդիմեթոդները, որոնքկիրառվումենքվանտային կոպերատիվ
երևույթները նկարագրելու համար
2. ձևակերպելու տեսական ֆիզիկայի արդի մեթոդները, որոնք կիրառվում են քվանտային
կոպերատիվ երևույթները նկարագրելու համար:
5. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ձևակերպելուևլուծելուգերհոսելիության, գերհաղորդականության, բոզե-կոնդենսացիայի արդի
խնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
2. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
3. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Այլասերված ոչ իդեալական բոզե-գազ: Քվանտային գազեր: Բոզե-էյնշտեյնյան կոնդենսատներ: Քվանտային հեղուկներ և բյուրեղներ: Հելիում 4-ի գերհոսելիությունը: Գերհաղորդականության մակրոսկոպիկ տեսությունը: Լոնդոնների հավասարումները: Գերհաղորդիչ միջանկյալ վիճակ: ԳինզբուրգիԼանդաուի տեսություն: Երկու սեռի գերհաղորդիչներ: Մակերևույթային գերհաղորդականություն: ծառը
վիճակի կառուցվածքը: Գերհաղորդականության միկրոսկոպիկ տեսությունը: Ջոզեֆսոնի եֆեկտ և նրա
տեսությունը: Գերհաղորդիչ քվանտային ինտերֆերոմետրեր: Բարձր ջերմաստիճանային օքսիդային
գերհաղորդիչներ: Բարձր ջերմաստիճանային ոչ օքսիդային գերհաղորդիչ MgB 2 : Անտիֆերոմագնե139

տիզմը օքսիդային գերհաղորդիչներում: “Ծանր” ֆերմիոններով գերհաղորդիչներ:
Հադրոնների
գերհոսելիությունը միջուկներում և նեյտրոնային աստղերում: Հելիում 3-ի գերհոդելիությունը:
Գերհաղորդականությունը և մագնիսականությունը: Ֆերո մագնիսական գերհաղորդիչներ: Անհամասեռ
գերհաղորդիչ վիճակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.М.Халатников, Теория сверхтекучести. М., 1971.
2. Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Статистическая физика, ч.2, М.,2003.
3. Н.М.Плакида, Высокотемпературные сверхпроводники, М.,1996.
4. J.B.Ketterson, S.N.Song, Superconductivity, Cambr.Univ.Press, 1999.
5. T.Tsuneto, Superconductivity and Superfluidity, Cambr. Univ.Press, 2005

1. 0402/Մ13

2. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր II

4. 4ժամ/շաբ.

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
Սեմինար 2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներով կիրառական բնույթի ֆիզիկական
երևույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ, որ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական օրինաչափությունները կարելի է
օգտագործել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. օգտագործել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքը գիտական հետազոտություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
2. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասընթացներ
2. Առաջադրանքների կատարում
3. Գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆլուկտուացիաներ: Գաուսի բաշխումը: Հիմնական թերմոդինամիկական մեծությունների ֆլուկտուացիաները, Էյնշտեյնի բանաձևը: Պուասոնի բանաձևը գազային համակարգում: Էլեկտրամագնիսական
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ֆլուկտուացիաներ: Ֆլուկտուացիաներ գծային շղթայում: Հիդրոդինամիկական ֆլուկտուացիաներ:
Ֆլուկտուացիայի չափման սարքավորումների զգայության վրա, Նայկվիստի բանաձևը: Կորելյացիոն
ֆունկցիաներ,
սպեկտրալ
ներկայացումներ:
Կորելյացիայի
ժամանակային
փոփոխությունը:
Մակերևույթային երևույթները: Մակերևույթային լարվածություն, մակերևույթայինճնշում: Նոր փուլի
սահների ստեղծումը փուլային անցումներում, սահնի կրիտիկական չափը: Փուլային անցումներ: I սեռի
փուլային անցումներ: Մաքսվելի կանոնը: II սեռի փուլային անցումներ: Տեղափոխության երևույթներ:
Ազատ վազքի միջին երկարությունը: Պահպանման օրենքները: Մատուցիկություն: Մատուցիկ հեղուկի
հիդրոդինամիկա: Նավյե-Ստոքսի հավասարումը: Պինդ մարմինների թերմոդինամիկա: Ջերմունակության
Էյնշտեյնի և Դեբայի մոդելներ: Պինդ մարմնի ջերմային ընդարձակումը, Գրյունայզենի բանաձևը: Ֆոնոններ:
Ոչ իդեալան գազեր: Վան-դեր-Վաալսի բանաձևը: Դասական պլազմայի թերմոդինամիկա: Չափազանց
բարձր խտությամբ նյութի հատկությունները: Նեյտրոնային աստղեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.А.Квасников. Термодинамика и статистическая физика, изд. МГУ, 1991.
2. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Статистическая физика, изд. Наука, Москва, 2013.
3. Керзон Хуанг. Статистическая механика, изд. Мир, Москва, 1966.
4. Ф.М.Куни. Статистическая физика, изд. Наука, Москва, 1981.
5. Р.Кубо. Статистическая механика, изд. Мир, Москва, 1967.
6. П.Лансберг. Задачи по термодинамике и статистической физике, изд.Мир, Москва,1974.
7. Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Статистическая физика, т. IX, изд. Наука, Москва, 1978.
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2. Ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորում

4. 4 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
Գործնական2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ստեղծել տարբեր ֆիզիկական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդել:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ տարբեր ֆիզիկական պրոցեսների կապվածությունը,
2. տալ քանակական նկարագրում տարբեր երևույթների համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ստեղծել աշխատող մաթեմատիկական մոդել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում
օգտագործելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում
2. Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատելտեսական
հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
բացահայտել, թե
տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում ուսումնասիրվող պրոցեսների
մեխանիզմները
3. Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների
իրականացման նպատակով
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
5. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
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մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մաթեմատիկական մոդելավորման սկզբունքները և հիմական գաղափարները: Թվային հաշվարկի
հիմնական մեթոդները: Տարբեր հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները: Ժամանակային
խնդիրների մոդելավորում: Եզրային խնդիրների մոդելավորում: Հավանականային բնույթի պրոցեսների
մոդելավորում (Մոնտե-Կարլո): Նյութի տեղափոխման խնդիրներ: Տատանողական համակարգերի
մոդելավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.А.Самарский, А.Н.Тихонов. Уравнение математической физики. изд.МГУ, Москва 1999.
2. А.А.Самарский, А.П.Михайлов. Математическое моделирование. изд. Наука, Физматлит, Москва,
1977.
3. П.С.Краснощеков, А.А.Петров. Принципы построения моделей. изд.МГУ, Москва 1983.
4. Г.И.Марчук, В.И.Агошков. Введение в проекционно-сеточные методы. изд. Наука, Москва, 1981.
5. Е.Титчмарш. Введение в теорию интегралов Фурье. М.: ОГИЗ, Москва, 1949.

1. 0402/Մ15

2.Գրավիտացիայի տեսություններ և դրանց աստղաֆիզիկական
կիրառությունները

1. 4 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

2. Դասախոսություն 2 ժամ
Գործնական2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսուցանել ժամանակակից պատկերացումները գրավիտացիայի տեսությունների և նրանց
աստղաֆիզիկական կիրառությունների վերաբերյալ,
 ուսուցանել ժամանակակից պատկերացումները գերխիտ երկնային մարմինների ներքին
կառուցվածքի և արտաքին դրսևորումների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուժեղ ձգողության դաշտի բազմաբնույթ (սկալյար-թենզորական, երկմետրիկ և բազմաչափ)
տեսություններից,
2. գերխիտ երկնային մարմինների, գրավիտացիոն ալիքների ու կոսմոլոգիական մոդելների
առանձնահատկություններից այդ տեսությունների շրջանեկներում,
3. այդ տեսությունների վրա դիտումներից ստացվող սահմանափակումների վերաբերյալ,
4. բազմաբնույթ ֆիզիկական փոփոխություններից, որոնք տեղի են ունենում, երբ նյութի խտությունը
աճում է մեկից մինչև 300 մլն.տոննա 1սմ 3 -ում և ավելի,
5. գերխիտ նյութից կազմված սպիտակ թզուկների ու նեյտրոնային աստղերի տեսությունից և
նեյտրոնային աստղերի արտաքին դրսևորումների վերաբերյալ,
6. բաբախիչների (պտտվող նեյտրոնային աստղեր) բացառիկ ռադիոճառագայթման տեսությունից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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7. իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի սկալյար-թենզորական,
երկմետրիկ և բազմաչափ տեսություններում տարվող հետազոտություններում,
8. իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գերխիտ երկնային մարմինների
ֆիզիկայի վբնագավառում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ընտրել հետազոտման պատշաճ եղանակներ ռելյատիվիստիկ գրավիտացիայի բնագավառում,
10. իրականացնել հետազոտություններ գերխիտ նյութի ջերմադինամիկայի, պլազմայի ֆիզիկայի,
տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և դիտողական աստղաֆիզիկայի սահմանաեզրին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա4օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար
2. Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և տարբեր
մոդիֆիկացված տեսություններում
3. Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել տեսական
հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և բացահայտել, թե
տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների
մեխանիզմները
4. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
5. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
6. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. Առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Այլընտրանքային տեսությունների առաջացման պատճառնենրն ու հիմնական տարատեսակները:
Գրավիտացիայի տեսությունների դասակարգումը և ներկայացվող պահանջները: Յորդան-Դիկեի
տեսություն: Ստատիկ ու կենտրոնահամաչափ գերխիտ երկնային մարմինները Յորդան-Բրանս-Դիկեի
տեսությունում: Գրավիտացիայի երկմետրի (բիմետրիկ) տեսություններ: ՀԷՏ բիմետրիկ ձևակերպում:
Ռոզենի բիմետրիկ տեսություն: Ստատիկ կենտրոնահամաչափ երկնային մարմինները Ռոզենի
տոսությամբ: Բիմետրիկ սկալյար-թենզորական տեսություն: Գրավիտացիայի բազմաչափ տեսություններ:
Պարամետրիկ պոստ-Նյուտոնյան ֆորմալիզմ: գրավիտացիայի տեսությունների ՊՊՆ պարամետրերը:
Դիտումներից ստացվող սահմանափակումները ՊՊՆ պարամետրերի վրա: Գրավիտացիոն ալիքները և
կոսմոլոգիական մոդելները:
Նույնական մասնիկների համակարգ: Այլասերված գերխիտ Ae-պլազմա: Ատոմական միջուկների A,Z
պարամետրերի կախվածությունը գերխիտ պլազմակշյի խտությունից և Ae-պլազմայից հոծ միջուկային
նյութ: Հադրոնային նյութ ու քվարկային պլազմա կազմող մասնիկների հիմնական բնութագրերն ու
փոխազդեցության առանձնահատկությունները: Հադրոնային պլազմա-քվարկային նյութ փուլային անցում:
Քվարկային պլազմայի առանձնահատկությունները: Գերխիտ նյութի վիճակի հավասարման որոշման
մոտավոր եղանակները: Գերխիտ աստղի կառուցվածքը նկարագրող հավասարումները: Սպիտակ
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թզուկներ, նեյտրոնային աստղեր: Բաբախիչներ, դրանց էությունը, ռադիոճառագայթման պրոբլեմը:
Միջաստղային նյութում էլեկտրոնների խտության ու մագնիսական դաշտի լարվածության միջին
արժեքների որոշումը բաբախիչների միջոցով: Նեյտրոնային աստղերի դրսևորումները կրկնակի
համակարգերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Вайнберг. Гравитация и космология, Москва, Мир, 1975.
2. Ч.Мизнер, К.Торн, Дж.Уиллер. Гравитация, I и II, Мир, Москва, 1977.
3. Г.С.Саакян. Пространство, время и гравитация. ЕГУ, Ереван, 1985; Равновесные конфигурации
вырожденных газовых масс, гл.IX,X,Наука, Москва, 1972.
4. К.Уилл. Теория и эксперимент в гравитации, Москва, энергоатомиздат, 1985.
5. Г.С.Саакян. Физика нейтронных звезд, изд. ОНЯИ, г. Дубна, 1995; изд. ЕГУ, Ереван, 1998; Равновесные
конфигурации вырожденных газовых масс, гл.IX,X,Наука, Москва, 1972.
6. Р.Манчестер, Дж.Тейлор. Пульсары, Мир, Москва, 1980.
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2. ՊԻՆԴ ՄԱՐՄՆԻ ՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը եւ մասնագիտության թվանիշը

Պինդ մարմնի ֆիզիկա, 055101.05.7

2. Բուհը

Երեւանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձեւը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Պինդ մարմնի ֆիզիկա» մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան
մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննություն3:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Ուսանողներին տալ կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի վերաբերյալ խոր գիտելիք եւ
իմացություն, ծանոթացնելով պինդ մարմինների ուսումնասիրման տեսական եւ փորձարարական
հիմնական մեթոդներին:



Ուսանողներին օժտել պինդմարմնային նանոֆիզիկայի եւ նյութագիտության վերաբերյալ
գիտելիքով եւ իմացությամբ:



Պատրաստել գործնական հմտություններով օժտված գիտատեխնիկական կադրեր՝
պինդմարմնային միկրո- եւ նանոէլեկտրոնային սարքաշինության, նյութերի ռենտգենագրական եւ
էլեկտրոնագրական ախտորոշման (դիագնոստիկա), հանքարդյունաբերության եւ մետալուրգիայի
բնագավառներում:



Ուսանողներին օժտել գործնական խնդիրները քննադատաբար դիտարկելու, վերլուծելու,
գնահատելու, մեկնաբանելու եւ դրանց արդյունքում լուծումներ, գիտական եւ ճարտարագիտական
նախագծեր առաջադրելու եւ ղեկավարելու կարողություններով:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
Ա2. նկարագրել երկբաղադրիչ եւ բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, վիճակի դիագրամները, կարգավորվածությունը, պինդ մարմիններում
դիֆուզիայի երեւույթի առանձնահատկությունները,
Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3

«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության
(ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։

Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային տարբեր
կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական
մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
Ա7. նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ սպինային
երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում,
Ա8. նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ, բացատրել
բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ, կատարել նյութի
տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային մանրադիտակ,
տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր,
էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների արդյունքների
մշակում,
Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի էլեկտրոնային,
օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական հոսքեր
ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների
հետ,
Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց
վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ միկրոարատները,
գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային
նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան ալիքների լայնույթները
կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի ռենտգենյան
դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական ոլորտներում
եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձեւերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր ստացած գիտելիքները
ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
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ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Մագիստրոսական ծրագրով ուսանած երիտասարդ մասնագետները կարող են աշխատանքի անցնել
Հայաստանի Հանրապետության եւ արտասահմանյան երկրների՝ պինդ մարմնի ֆիզիկային առնչվող
ոլորտների ձեռնարկություններում:
ՀՀ-ում հնարավոր աշխատավայրերն են`
 ԵՊՀ պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիան,
 ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը,
 ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտը,
 ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտը,
 Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիան (Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ),
 CANDLE սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը,
 Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը,
 ՍԻՆՈՊՍԻՍ Արմենիա ՓԲԸ,
 Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը,
 Սոտքի ոսկու հարստացուցիչ գործարանը,
 Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանը,
 ՄԻԿՄԵՏԱԼ ՓԲԸ,
 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը,
 Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանը:
Շրջանավարտները կունենան կարիերայի հետեւյալ հնարավորությունները՝
ա) հիմնարար եւ կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`


փորձարարական գիտական հետազոտություններ կատարող
առաջատար եւ այլն)



ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում տեսական հետազոտություններ կատարող
գիտաշխատող (կրտսեր, ավագ, առաջատար եւ այլն)



փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող
վերլուծաբան



որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման
կամ խմբի ղեկավար

գիտաշխատող (կրտսեր, ավագ,

գիտաշխատող,

բ) տնտեսության գիտաարտադրական ձեռնարկություններում`


մետալուրգիայում՝ որպես տեխնոլոգ եւ արտադրական պրոցեսի կազմակերպիչ, ղեկավար



մետալուրգիայում՝ որպես արտադրանքի որակը հսկող մասնագետ



հանքարդյունաբերությունում՝ որպես նյութերի բաղադրության վերլուծաբան



ատոմային էներգետիկայի ձեռնարկություններում՝ որպես օգտագործվող կառուցվածքների որակը
եւ պիտանիությունը գնահատող մասնագետ



Ճառագայթային մշտադիտարկման մասնագետ

գ) մասնագետների պատրաստման բնագավառում՝
 դասախոս, ասիստենտ


ավագ դպրոցներում` դասատու, մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները եւ ձեւերը
Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ կարող են հանդիսանալ ՀՀ եւ ԵՊՀ գրադարանային
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ֆոնդերի, ֆիզիկայի ֆակուլտետի եւ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի տպագիր նյութերը, էլեկտրոնային,
համացանցային, տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսները եւ ուսումնական եւ գիտահետազոտական
լաբորատորիաները: Դասավանդման եւ ուսումնառության պրոցեսը կիրականացվի ավանդական (դասախոսություն, սեմինար, գործնական պարապմունքներ, լաբորատոր ցուցադրություններ) եւ նորարարական
մեթոդների (խմբային աշխատանք, քննարկում, բանավեճ, զեկույցի ներկայացում) համադրությամբ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Որպես ազգային եւ միջազգային չափորոշիչներ տվյալ մասնագիտության համար օգտագործվել են՝
 Պետական կրթական չափորոշիչ «Պինդ մարմնի ֆիզիկա» մասնագիտությամբ
 «ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ», Երեւան, 2016.
 Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ուսումնական ծրագիր (ՌԴ)
 Մոսկվայի Ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումնական ծրագիր (Ռ Դ)
 Քեմբրիջի համալսարանի Կավենդիշի լաբորատորիայի ծրագիր (Մեծ Բրիտանիա)
 Բեռլինի Հումբոլտի համալսարանի ֆիզիկայի ծրագիր (Գերմանիա)
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
«Պինդ մարմնի ֆիզիկա» կրթական ծրագիրը նպատակ ունի ներկայացնել ֆիզիկայի ամենաընդգրկուն
բնագավառներից մեկը, որի վրա հիմնվում է ժամանակակից տեխնոլոգիական հասարակությունը: Պինդ
մարմնի ֆիզիկան ներկայացնում է գիտելիքներ, որոնք անմիջականորեն գործնական կիրառություն են
գտնում նորագույն հիմնարար հայտնագործություններում: Այս բնագավառն այն հիմքն է, որի վրա ձեւավորվում են ինչպես նոր նյութերի ստացման, այնպես էլ պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի միկրո- եւ
նանոկառուցվածքային տարրերի պատրաստման տեխնոլոգիաները: Համակարգչային, հեռահաղորդակցության եւ գաղտնագրության տեխնոլոգիաների զարգացումը 21-րդ դարում, հավանաբար, կապված կլինի
մեզոսկոպական համակարգերի հիմնարար ֆիզիկայի վերջին ձեռքբերումների եւ ենթամիկրոնային
տեխնոլոգիաների (էլեկտրոնային վիմագրություն (լիտոգրաֆիա), մոլեկուլաճառագայթային էպիտաքսիա,
տեսածրող թունելային մանրազննում, ատոմաուժային մանրազննում) օգտագործման հետ: Այս
բնագավառներում արձանագրված հաջողությունները կարող են ապահովել էլեկտրոնիկայում
մեզոսկոպական օբյեկտների հուսալի եւ կառավարելի պատրաստումը եւ բազմազան կիրառումը:
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոԲ1
օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝
էլեկտրոնային, ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ
ատոմաուժային մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ,
հատկություններ
հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր
Ա2
նկարագրել երկբաղադրիչ եւ բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների
Բ2
գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, վիճակի դիագրամհաշվարկների արդյունքների մշակում
ները, կարգավորվածությունը, պինդ մարմիններում դիֆուզիայի
երեւույթի առանձնահատկությունները
Ա3
քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզի- Բ3
հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային
կական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայուհամակարգերի էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ
թյամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ
բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական հոսքեր
ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ
Ա4
քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել
Բ4
պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարպինդմարմնային տարբեր կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզինիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները
կական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին
դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները
Ա5
քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր հաԲ5
փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային
մակարգերում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեմակրո- եւ միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութեցությունը
րում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային նյութերում
առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան
ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում
Ա6
բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել
Բ6
զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունբյուրեղում տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիները, բյուրեղի ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել
կական վիճակները
արատները եւ դրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները
Ա7
նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային
կառուցվածքներում եւ սպինային երեւույթների կիրառությունները
սպինտրոնային սարքերում
Ա8
նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման
տարբեր եղանակներ, բացատրել բյուրեղներում ռենտգենյան
ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ, կատարել նյութի

տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ

Գ4

Գ2

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել

Գ5

Գ3

անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների
մասնագետների հետ

Գ6
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ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ
մասնագիտական ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական
(միջդիսցիպլինար) թիմում
ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարել գիտական ուղղություններ եւ արտադրական
գործընթացներ
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում եւ մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Ոչ գծային ֆիզիկա
Տարրական գրգռումները կոնդենսացված միջավայրերում
Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն
Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում
Մագնիսականության քվանտային տեսություն
Ռենտգենյան Ճառագայթների ֆիզիկա
Էլեկտրոնային նանոհամակարգերի ֆիզիկա
Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները
Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում
Մետաղների ֆիզիկա
Սպինտրոնիկայի հիմունքներ
Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն
Համակարգչային մեթոդները կոնդենսացված միջավայրի
ֆիզիկայում
Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում
Բյուրեղաֆիզիկա եւ իրական բյուրեղներ
Ռենտգենյան կառուցվածքային եւ սպեկտրային վերլուծություն

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01
0407/Մ16
0406/Մ01
0405/Մ01
0404/Մ01
0405/Մ02
0405/Մ03
0405/Մ04
0405/Մ05
0405/Մ06
0405/Մ07
0405/Մ08
0405/Մ09
0405/Մ10
0405/Մ11
0405/Մ12
0405/Մ13
0405/Մ14
0405/Մ15
0405/Մ16

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8

Բ1

Բ2
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“ՊՄՖ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու 1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական-4
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաեւ զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածքների ընկալումը

Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Քննադատորեն ընթերցել եւ ընկալել մասնագիտական նյութեր
2. Քննադատորեն ունկնդրել եւ ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
3. Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ՝ կիրառելով տվյալ
գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար եւ շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
2. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն եւ բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար
բաշխված են հետեւյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական եւ բառապաշարի նյութի ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն եւ քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) եւ զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի
շուրջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John Eastwood “Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999.
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007.
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”.

1. 1602/Մ02

2. Օտար լեզու 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձեւակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողովներում, ինչպես նաեւ սեմինարներում կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու եւ քննարկելու հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ճիշտ ձեւակերպել եւ գրել գիտական հոդվածներ եւ համառոտագրություններ
2. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն եւ
բառապաշար
3. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին
4. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
2. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն եւ բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
 Արեւմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն համապատասխան
տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների եւ գիտական քննարկումների
չափաձեւով
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011.
2. Online material from www.arxiv.org

1. 0410/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. լաբորատոր-2

6. I աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. ECTS 3
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման եւ ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
9. Տիրապետել TeX եւ LaTeX համակարգերին:
10. Լուսաբանել MATHEMATICA եւ MatLab ծրագրային փաթեթները:
11. Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից եւ գրադարաններից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. Կիրառել MATHEMATICA եւ MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
13. օգտագործել TeX եւ LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
14. Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման եւ ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:

16. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել եւ ձեւակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
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արդյունքների մշակում,
2. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
3. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
4. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
5. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների
օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում: TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի հավաքում,
բանաձեւերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում՝ օգտագործելով SQL
լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and Reference,
Prentice Hall, 1998.
4. К.О.ТельниковLATEX:Сибирскийхронограф,1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free Software
Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М. Львовский.НабориверсткавсистемеLATEX,2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc).
1. 0407/Մ16

2. Հետազոտության պլանավորում եւ մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-1, լաբորատոր-1
6. I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ներկայացնել ֆիզիկական հետազոտությունների պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները
եւ էտապները եւ ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները
Ընտրել եւ մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կատարել փորձարարական տվյալների եւ արդյունքների վերլուծություն եւ ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Կիրառել ֆիզիկայի հենքային եւ հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում
հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
2. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
3. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
4. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
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ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
5. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան, hետազոտման
օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտահետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան եւ օբյեկտը
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
 ձեւակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն
 փաստացի նյութի հավաքագրում
 հետազոտման արդյունքների մշակում եւ դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման եւ մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ
ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ВолоховаЕ.С.Основныеэтапынаучногоисследования//Молодойученый.2016.№6.С.755-757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500Курслекций.Научно-исследовательскаяработа2011.pdf
1. 0406/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
4. գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ,
5. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի եւ էվոլյուցիայի ժամանակակից պատկերացումներին,
6. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
2. ներկայացնել միկրո- եւ մակրոաշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական եւ
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
3. ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին եւ արդի
հիմնախնդիրներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանել ֆիզիկական երեւույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
5. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար եւ կիրառական
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հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
7. առաջարկել ֆիզիկական երեւույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ եւ տեխնոլոգիաներ,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5.քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
2. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
3. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
4. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական եւ հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային եւ բարձր էներգիաների ֆիզիկայի,
ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների միջուկային ֆիզիկայում:
Բարձր էներգիաների արագացուցչային եւ ոչ արագացուցչային գիտափորձեր: Մեծ հադրոնային
կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները եւ ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի եւ ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում: Սպիտակուցների
ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների կատալիտիկ ակտիվությունը:
ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Գենի
էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երեւույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի եւ
գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ: Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երեւույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ:
Քաոսային ոչ գծային դինամիկա եւ սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից
միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը եւ թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության եւ քվանտային տեսության ֆիզիկական կոնցեպցիաները:
Համադրում եւ համեմատական վերլուծություն: Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները եւ կառուցվածքը: Քիրալության
վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության եւ համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական
հատկությունները եւ կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում:
Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները եւ
կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes. Academic Press,
N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al., Properties of graphene: a theoretical perspective. Advances in Physics,v.59, N4, 261,
2010.
3. Э.И.Рашба,В.Б.Тимофеев.ФТП,20,977,1986.
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2. Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, լաբորատոր-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ,
օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի եւ վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների եւ պինդմարմնային էլեկտրոնային
սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի եւ ժամանակակից
ֆիզիկայի այլ բնագավառներում կիրառվող հիմնական գաղափարներին եւ մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
2. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում
քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային եւ էլեկտրական
հատկությունների որակական եւ քանակական գնահատումներ, կատարել փորձեր եւ
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
5. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ փաստեր,
կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3.Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային մանրադիտակ,
տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր,
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էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա
արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
6. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
7. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: 2. Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական եւ ջրածնային): 3. Մետաղների տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: 4. Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի
էլեկտրահաղորդականությունը: 5. Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: ԿրոնիգՊեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: 6. Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար
զանգված: 7. Հաղորդիչներ եւ մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները: 8. Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբեւեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բեւեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: 9. Պիրո-, պիեզո- եւ սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D. Patterson, B.C. Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J. Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U. Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, լաբորատոր-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը,
բիֆուրկացիաները և այլն,
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և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի
նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երեւույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում եւ այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
2. հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երեւույթների եւ նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. հանգեցնել տարաբնույթ երեւույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների եւ
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
4. դրսեւորել ժամանակակից սիներգետիկայի եւ քաոսի տեսության զարգացման միտումների եւ
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երեւույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
6. կիրառել ոչգծային երեւույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,
7. հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական եւ հումանիտար բնագավառներում առաջացող
տարբեր երեւույթները պարզ նկարագրական մոդելների եւ վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել եւ տարածել նորերը,
9. ձեւակերպել նոր գիտական խնդիրներ եւ մասնակցել քննարկումներին,
10. ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով,
11. դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ եւ կատարել լաբորատոր աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա5.քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
3. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ
մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
4. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում։
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ եւ դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաեւ համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երեւույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար։
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
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14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ
հրատարակչություն: Երեւան-2006
Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների
ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երեւան-2016.
П.Берже,И.Помо,К.Видаль.Порядоквхаосе.М.:Мир,1991.
М.ИРабинович,Д.И.Трубецков.Введениевтеориюколебанийиволн.М.:Наука,1984.
R.H.Enns.It’sNonlinearWorlds.Springer.2010.
R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
H.D.I. Abarbanel, M.I. Rabinovich, M.M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.
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2. Տարրական գրգռումները կոնդենսացված միջավայրերում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել տարրական գրգռումների տեսությանը, նրա կիրառման բնագավառներին,
օգտագործվող մեթոդներին եւ մոդելներին, տալ խորացված գիտելիքներ՝ քվազիմասնիկների տեսության
շրջանակներում կոնդենսացված համակարգերի ֆիզիկական հատկություններն ուսումնասիրելու եւ
մեկնաբանելու համար :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել տարրական գրգռումների տեսության հիմնական հասկացությունները եւ կիրառման պայմանները, սահմանել քվազիմասնիկի գաղափարը,
2. տարրական գրգռումների տեսության շրջանակներում բացատրել կոնդենսացված համակարգերի ֆիզիկական հատկությունները,
3. նկարագրել քվազիմասնիկների փոխազդեցությունները, ինչպես նաեւ դրանց վարքն արտաքին
գործոնների ազդեցությամբ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել կոնդենսացված համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,
5. գնահատել քվազիմասնիկների հիմնական բնութագրերը (էներգիա, կյանքի տեւողություն եւ
այլն),

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գիտելիքները գործնականում կիրառել գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
2. Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային տարբեր
կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
3. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
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էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քվազիմասնիկներ: Տարրական գրգռումներն էլեկտրոնային գազում: Հարթրիի եւ Հարթրի-Ֆոկի
մոտավորություններ: Փոխանակային էներգիայի հաշվարկը: Պլազմային տատանումներ եւ ալիքներ:
Պատահական փուլերի մոտավորություն: 2. Պլազմային տատանումների փորձարարական ուսումնասիրումը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը պլազմայի հետ: Դիէլեկտրական
ֆունկցիայի հաշվարկը: Գումարների կանոն: 3. Ֆոնոնի գաղափարը: Ատոմների միջին քառակուսային
շեղման ուսումնասիրումը: Ֆոնոնների փոխազդեցությունը: N- եւ U-պրոցեսներ: 4. Ցանցային
ջերմահաղորդականություն: Ջերմահաղորդականության գործակցի վարքը ցածր ջերմաստիճաններում:
Երկրորդ ձայնը բյուրեղներում: 5. Սպինային ալիքները ֆեռոմագնիսներում: Մագնոնային գազի
ջերմունակությունը եւ մագնիսացվածությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ch. Kittel, Quantum Theory of Solids, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 1987.
2. E. Rosencher, B. Vinter, Optoelectronics, Cambridge University Press, 2002.
3. J. Singh, Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures, Cambridge University Press,
2003.
4. H. Haug, S.W. Koch, Quantum theory of the optical and electronical properties of semiconductors, World Sci.,
2005.
5. Н.Б.Брандт,В.А.Кульбачинский.Квазичастицывфизикеконденсированногосостояния.М.,
Физматлит,2007.

1. 0405/Մ03

2. Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն

3. 3ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ ուսանողին ներկայացնել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթները, ինչպես նաեւ
ծանոթացնել բյուրեղների ֆիզիկական հետազտություններում օգտագործվող մեթոդներին եւ մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել եւ հիմնավորել պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմնական մոտավորությունները,
2. ձեւակերպել բյուրեղում էլեկտրոնների եւ այլ քվազիմասնիկների` տարբեր մոտավորությամբ
հաշվարկված էներգիական սպեկտրները ներկայացնող օրենքները,
3. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում
քվազիմասնիկների եւ քվազիմասնիկային կոմպլեքսների վարքի օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել բյուրեղների որոշ բնութագրերի մեկնաբանման
համար,
5. գործնականում իրականացնել պինդմարմնային համակարգերի ֆիզիկական բնութագրերի
որակական եւ քանակական գնահատումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական աշխատանքներ եւ հոդվածներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
2. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
3. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա
արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
4. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել, տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոտիական մոտավորություն։ Բլոխի թեորեմ: Էներգիական սպեկտր: 2. Թույլ եւ ուժեղ կապի մոտավորություններ:
Ադիաբատական
մոտավորություն։
Մեկէլեկտրոնային
մոտավորություն:
Ինքնահամաձայնեցված դաշտի հավասարումների արտածումը: 3. Բյուրեղային ցանցի քվանտային
տեսություն: Ծնող եւ ոչնչացնող օպերատորներ։ Շեղման օպերատորի վերլուծումը։ 4. Ֆոնոնային գազ:
Ձայնային եւ օպտիկական ֆոնոններ: 5. Էլեկտրոնների տեղայնացված վիճակները բյուրեղներում:
Դանդաղ փոփոխվող գրգռումներ: Արդյունարար զանգվածի մեթոդը: Ծանծաղ եւ խոր մակարդակներ:
Մակերեւութային վիճակներ: 6. Էքսիտոն (Ֆրենկելի, Վանյե-Մոտի)։ Պոլարոն: 7. Էլեկտրոնային գազի
դիէլեկտրական թափանցելիությունը։ Էկրանավորման շառավիղը մետաղներում եւ կիսահաղորդիչներում: Կիսահաղորդչի դիէլեկտրական թափանցելիությունը: Պլազմային տատանումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։
1. R. E. Peierls, Quantum Theory of Solids. Oxford University Press, 2001.
2. P.L.Taylor, O.Heinonen, A Quantum Approach to Condensed Matter Physics. Cambridge Univ. Press, 2003.
3. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
4. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմինների օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասի162

րության ընդհանուր սկզբունքներին, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներին եւ օպտիկական
երեւույթների հնարավոր կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել մետաղների, կիսահաղորդիչների եւ դիէլեկտրիկների օպտիկական
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել պինդմարմնային օպտիկայի բնագավառում տեսական եւ փորձարարական
հետազոտությունների իրականացման ընդհանուր սկզբունքները եւ մոտեցումները,
3. բացատրել օպտիկական երեւութների առաջացման հիմնական մեխանիզմները,
4. պինդմարմնային տարբեր համակարգերի համար քվանտային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ
ներկայացնել օպտիկական տիրույթում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի
փոխազդեցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. մեկնաբանել բյուրեղի կարեւորագույն օպտիկական բնութագրերի` համակարգի պարամետրերից ունեցած կախումները,
6. առաջարկել դիտարկվող համակարգում նախընտրելի օպտիկական երեւույթների դիտման
համար անհրաժեշտ պայմաններ,
7. հաշվարկել օպտիկական հաստատուններ, ինչպես նաեւ մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. գիտելիքները գործնականում կիրառել գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3.Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4.Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
5.Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
6.Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա
արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
7.Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մաքսվելի մակրոսկոպական հավասարումները: Էլեկտրամագնիսական ալիքները վակուումում եւ
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համասեռ դիէլեկտրիկում: 2. Լույսի ներթափանցումը մետաղ (սկին երեւույթ): Հաղորդականությունը
հաճախությունների օպտիկական տիրույթում (Կուբո-Գրինվուդի բանաձեւ): 3. Լույսի տարածումը եւ
կլանումը կիսահաղորդիչներում եւ դիէլեկտրիկներում: Կլանման գործակցի եւ դիէլեկտրական թափանցելիության կապը: 4. Կրամերս-Կրոնիգի դիսպերսային առնչությունները: 5. Լույսի կլանման մեխանիզմներ: Լույսի ներգոտիական կլանումը: Լույսի միջգոտիական կլանումները կիսահաղորդիչում: 6.
Էլեկտրամագնիսական դաշտի փոխազդեցությունը ցանցային տատանումների հետ, պոլարիտոններ: 7.
Ազատ լիցքակիրներով պայմանավորված մագնիսաօպտիկական երեւույթներ: 8. Լույսի միջգոտիական
կլանումը քվանտացնող մագնիսական դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. W. Schäfer, M. Wegener. Semiconductor optics and transport phenomena. Springer Verlag, 2002.
2. C. F. Klingshirn. Semiconductor optics. Springer Verlag, 2007.
3. T. Meier, P. Thomas, S. W. Koch. Coherent semiconductor optics: from basic concepts to nanostructure
applications. - Springer Verlag 2007.
4. W. Shen-chie Chang. Principles of lasers and optics., Cambridge University Press, 2005.
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2. Մագնիսականության քվանտային տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմիններում ընթացող մագնիսական երեւույթների առաջացման
մեխանիզմներին, մագնիսականության քվանտային տեսության հիմնական սկզբունքներին, տեսական եւ
փորձարարական ուսումնասիրությունների ժամանակակից մեթոդներին եւ մագնիսական երեւույթների
հնարավոր կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել պարա- եւ դիամագնիսականության, ինչպես նաեւ նյութերի
մագնիսակարգավորված վիճակների հետ կապված հիմնական խնդիրների լուծման ընդհանուր
սկզբունքները,
2. ներկայացնել մագնիսականության քվանտային տեսության հիմնական մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. մեկնաբանել բյուրեղի կարեւորագույն մագնիսական բնութագրի`ընդհանրացված մագնիսական
ընկալունակության կախումները համակարգի տարբեր պարամետրերից,
4. պինդմարմնային տարբեր կառուցվածքների համար դաշտի քվանտային տեսության եւ վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ, գծային արձագանքի տեսության շրջանակներում
հաշվարկել մագնիսականությանն առնչվող կրիտիկական, ռելաքսային եւ կոլեկտիվային
երեւույթներ,
5. մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներ՝ այլ ոլորտներում ուսումնասիրությունների
համար:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4. Ա7.Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ սպինային
երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում։
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական հոսքեր
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ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մագնիսացվածություն: Ընդհանրացված ընկալունակություն: Կրամերս-Կրոնիգի առնչությունները:
Ֆլուկտուացիոն-դիսիպատիվային թեորեմ: Օնզագերի առնչություն: Երկրորդային քվանտացում: 2.
Դիրակի հավասարում: Դաշտի աղբյուրները` արտաքին համասեռ դաշտ, էլեկտրական քվադրուպոլ
դաշտ, մագնիսական դիպոլային դաշտ, բյուրեղի էլեկտրական դաշտ, սպին-ուղեծրային փոխազդեցություն, դիպոլ-դիպոլ փոխազդեցություն: 3. Փոխանակային փոխազդեցություն: Հայզենբերգի եւ
Իզինգի մոդելներ: 4. Սպինային համիլտոնիան: Սպինային ալիքներ, Հոլստեյն-Պրիմակովի ձեւափոխությունները: Ֆեռոմագնիսական եւ հակաֆեռոմագնիսական մագնոններ: 5. Մետաղների ֆերմիհեղուկային տեսություն: 6. Հաբարդի համիլտոնիանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. W. Nolting, A. Ramakanth, Quantum Theory of Magnetism, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
2. R.M. White, Quantum Theory of Magnetism: Magnetic Properties of Materials, Springer, 2007.
3. Е.С.Боровик,В.В.Еременко,А.С.Мильнер.Лекциипомагнетизму.Физматлит,2005.
4. J.M.D. Coey. Magnetism and magnetic materials. Cambridge University Press, 2005.
5. A. Auerbach. Interacting electrons and quantum magnetism. Springer-Verlag, 1998.
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2. Ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, գործնական-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ռենտգենյան ճառագայթների եւ դրանց սպեկտրների ստացման եղանակներին,
նյութի հետ փոխազդեցության հիմնական առանձնահատկություններին եւ դրանցից բխող երեւույթներին:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական
մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
2. Ա8.Նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ, բացատրել
բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ, կատարել նյութի
տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ,
3. Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային մանրադիտակ,
տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր,
էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ միկրոարատները,
գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային
նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան ալիքների լայնույթները
կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի ռենտգենյան
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դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները:
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
7. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
8. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռենտգենյան ճառագայթների առաջացումը, հիմնական ֆիզիկական հատկություններ, սպեկտրային
օրինաչափություններ: Մոզլիի օրենքը: 2. Ֆլուորեսցենտային ռենտգենյան ճառագայթում: 3. Սինքրոտրոնային ճառագայթում, դրա ստացումը եւ հատկությունները: 4. Ռենտգենյան ճառագայթների
օպտիկա, լրիվ ներքին անդրադարձում: 5. Ռենտգենյան ճառագայթների փոխազդեցությունը նյութի
հետ, կլանում եւ ցրում: 6. Ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը իդեալական բյուրեղում, գումարային
ուժգնության հաշվարկը ըստ Լաուեի եւ ըստ Բրեգի, կառուցվածքային գործոն: 7. Դիսպերսիայի
տեսությունը, սպեկտրի վերածման եղանակներ: 8.Բյուրեղիկների չափերի որոշումը ռենտգենյան
դիֆրակտային մեթոդների կիրառմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Als-Nielsen, D. McMorrow, Elements of Modern X-ray Physics. Chichester: John Wiley and Sons, 2001.
2. БоуэнД.К.,ТаннерБ.К.,Высокоразрешающаярентгеновскаядифрактометрияитопография.Наука,
2002.
3. Г.А. Кузнецова, Качественный рентгенофазовый анализ, Методич. указания, Иркутск, 2005.
4. Պ.Հ.Բեզիրգանյան, Ռենտգենյան հետազոտությունների ֆիզիկական հիմունքները, Ե., 1977:
5. Современнаякристаллография.Т.I.ПодредакциейБ.К.Вайнштейна.Изд.Наука,1980.
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2. Էլեկտրոնային նանոհամակարգերի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, սեմինար-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկայի հիմունքներին,
այդպիսի համակարգերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների առանձնահատկություններին, ուսումնասիրության տեսական մոդելներին եւ փորձարարական մեթոդներին, ինչպես նաեւ ցածր չափայնությամբ
համակարգերի հնարավոր կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել տարբեր չափայնությամբ (2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկական
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տեսության հիմնական հասկացությունները,
2. նկարագրել տեսական ուսումնասիրության մոդելները եւ հիմնական մոտավորությունները,
3. բացատրել քվանտային չափային երեւույթների դերի կարեւորությունը եւ ցածր չափայնությամբ
համակարգերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկական
բնութագրեր,
5. առաջարկել ցածր չափայնությամբ համակարգերի սարքային կիրառություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական աշխատանքներ եւ հոդվածներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
2. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
3. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
4. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների արդյունքների մշակում,
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական հոսքեր
ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա
արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
7. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
8. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ցածր չափայնությամբ՝ երկչափ (2D), միաչափ (1D) եւ զրոչափ (0D) էլեկտրոնային համակարգեր: 2.
1D-, 2D-, 3D-քվանտային փոսեր: Վիճակների խտության ֆունկցիա: 3. Երկչափ էլեկտրոնային գազի
ստատիկ հաղորդականություն: Ռելաքսացիայի ժամանակի հաշվարկ: Էկրանավորումը 2D եւ 1D էլեկտրոնային գազում: 4. Կուլոնյան ցրում: Ցրում համաձուլվածքներում: Ցրում մակերեւութային
անհարթությունների վրա: Ուղղահայաց տեղափոխություն: Ռեզոնանսային թունելավորում: 5.
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Նանոհամակարգերի օպտիկական հատկությունները: Ներգոտիական եւ միջենթագոտիական
անցումներ: Լույսի կլանումը I եւ II տիպի համակարգերում: 6. Շտարկի երեւույթը քվանտային փոսում:
Լանդաուի քվանտացում: Մագնիսադիմադրություն: Շուբնիկով-դե-Հաազի երեւույթը: Ցիկլոտրոնային
ռեզոնանսի երեւույթը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H. Haug, S.W. Koch. Quantum theory of the optical and electronic properties of semiconductors. World Sci.,
2005.
2. John H. Davies. The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction, 2009 Cambridge
University Press.
3. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան, Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական
հիմունքները, ՌՀՀ հրատ., Երեւան, 2005թ.
4. G. Bastard. Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures. Halsted, N.Y., 1988.
5. Л.Е.Воробьевидр.Оптическиеявлениявполупроводниковыхквантово-размерныхструктурах.СанктПетербург,Изд.СПбГТУ,2000.
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2. Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները

3. 3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներին
եւ այդ հենքի վրա դիտարկել պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,
ինչպես նաեւ ներկայացնել պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի զարգացման արդի ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել պինդմարմնային կառուցվածքների այն կարեւորագույն հատկությունները, որոնց
օգտագործմամբ նախագծվում եւ իրականացվում են ժամանակակից օպտոէլեկտրոնային սարքեր,
2. ներկայացնել օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի կարեւորագույն
ֆիզիկական բնութագրերի եւ հատկությունների կառավարման օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր,
4. մեկնաբանել օպտոէլեկտրոնային սարքերի վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների
ազդեցության հետեւանքներ,
5. մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներ՝ այլ ոլորտներում ուսումնասիրությունների
համար:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4. Ա7. Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ սպինային
երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում։
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական հոսքեր
ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
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11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում :
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հավասարակշիռ եւ անհավասարակշիռ լիցքակիրները կիսահաղորդիչներում: Ֆերմիի քվազիմակարդակներ: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների կյանքի տեւողություն: Անընդհատության հավասարում: 2. Լիցքակիրների վերամիավորումը կիսահաղորդիչներում: Միջգոտիական ճառագայթային,
ոչ ճառագայթային վերամիավորում, հարվածային (Օժե) վերամիավորում: Վերամիավորում միալիցք
տեղային կենտրոնների միջոցով: Վերամիավորում ուժեղ էլեկտրական դաշտում: 3. Էլեկտրոնի ելքի
աշխատանք: Հպակային դաշտ: Մետաղ-մետաղ եւ մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակներ: Էլեկտրոնխոռոչային անցում: 4. Ուղղում մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակում: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների
ներարկում եւ հեռացում: Ուղղում p-n անցումով: 5. Կիսահաղորդչային սարքեր` դիոդներ, տրանզիստորներ, լազերներ եւ այլն:
1. 0405/Մ09
2. Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ելնելով միայն ֆիզիկական համակարգի համաչափության հատկություններից, ուսանողին ծանոթացնել
բյուրեղում քվազիմասնիկի վիճակի որոշման մի շարք խնդիրների հետ, որոնք կարելի է լուծել խմբերի
տեսության մեթոդի կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել վերացական խմբերի տեսության հիմնական թեորեմները, ինչպես նաեւ բյուրեղներում կետային, տեղափոխական եւ տարածական խմբերի կազմավորման առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել որոշակի տատանողական մոդերի եւ էլեկտրոնային վիճակների այլասերման
պատճառները,
3. ներկայացնել համաչափության փոփոխության հետեւանքով համակարգի վիճակի փոփոխության առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համակարգել բյուրեղներն ըստ համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական
մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
5. հաշվարկել տարբեր քվազիմասնիկային անցումների համար գործող ջոկման կանոններ,
6. մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառել խմբերի տեսության մոտեցումները եւ մեթոդները այլ ոլորտներում ուսումնասիրությունների համար:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
2. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
169

էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
3. Ա7. Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ սպինային
երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վերացական խմբերի տեսություն: Խմբի սահմանումը, հիմնական գաղափարներ: 2. Կետային խմբեր,
տեղափոխական խումբ, բյուրեղային համակարգեր: Բյուրեղային դասեր, տարածային խմբեր: 3.
Վերջավոր խմբի մատրիցական ներկայացման տեսություն: Ճշգրիտ եւ ոչ ճշգրիտ ներկայացում,
նմանության ձեւափոխություն, համարժեք ներկայացումներ: Բերվող եւ չբերվող ներկայացումներ,
բլոկային մատրիցներ: Թեորեմներ չբերվող ներկայացումների վերաբերյալ: Տարածական խմբերի
չբերվող ներկայացումներ: 4. Բնույթների տեսություն: Թեորեմներ բնույթների վերաբերյալ: Բնույթների
աղյուսակի կազմում: 5. Խմբերի կիրառումը քվանտային մեխանիկայում: 6. Խմբերի կիրառումը բյուրեղի
էլեկտրոնային եւ տատանողական վիճակների դասակարգման եւ ջոկման կանոնների որոշման համար:
7. Սպին-ուղեծրային փոխազդեցություն եւ կրկնակի խմբեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio. Group theory: application to the physics of condensed matter.
Springer-Verlag, 2008.
2. A.W. Joshi. Elements of group theory for physicists. New Age International Limited Publishers, New Delhy,
2007.
3. P.H.E. Meijer, E. Bauer. Group theory: the application to quantum mechanics. Dover Publications, 2004.
4. M.J. Lax. Symmetry Principles in Solid State and Molecular Physics. Dover Publications, 2001.
5. А.И.Ансельм.Введениевтеориюполупроводников.М.,1978.

1. 0405/Մ10

2. Մետաղների ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ներկայացնել մետաղների հիմնական հատկությունները, հիմնավորել էլեկտրոնային
կառուցվածքն ու կարգավորվածությունը, լուսաբանել մետաղների էլեկտրոնային հատկությունները
արտաքին դաշտերում, ծանոթացնել երկբաղադրիչ պինդ լուծույթների կառուցվածքային առանձնահատկություններին, ներկայացնել վիճակի դիագրամներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել մետաղների էլեկտրոնային կառուցվածքը եւ դասակարգել դրանք,
2. հիմնավորել երկբաղադրիչ համակարգերի փոխադարձ լուծելիության պայմանները,
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3. բացատրել մետաղների էլեկտրոնային հատկություններն արտաքին դաշտերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցել համեմատաբար պարզ երկբաղադրիչ համակարգի վիճակի դիագրամներ,
5. հաշվարկել բարդ համաձուլվածքային կառուցվածքների վիճակի դիագրամներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները այլ ոլորտների՝ կարգավորվածությունների
վերաբերյալ խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա2. նկարագրել երկբաղադրիչ եւ բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, վիճակի դիագրամները, կարգավորվածությունը, պինդ մարմիններում
դիֆուզիայի երեւույթի առանձնահատկությունները,
3. Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային տարբեր
կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,նկարագրել
մետաղներում էլեկտրոնների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մետաղների ընդհանուր հատկությունները, էլեկտրոնային կառուցվածքը եւ դասակարգումը: 2. Պինդ
լուծույթների դասակարգումը: Ֆազերի հավասարակշռությունը, երկբաղադրիչ համակարգի վիճակի
դիագրամ, ընդհանուր դատողություններ: Վիճակի դիագրամների կառուցում: 3. Ցրման հիմնական
մեխանիզմները մետաղներում (ցրում՝ կետային արատների, խառնուկների, դիսլոկացիաների, ֆոնոնների, լիցքակիրների վրա): 4. Մետաղների էլեկտրահաղորդականությունը: Մագնիսադիմադրություն եւ
Հոլի երեւույթ: 5. Կինետիկական գործակիցների հաշվարկի Կուբոյի տեսություն: Գալվանամագնիսական
երեւույթների քվանտային տեսություն: Շուբնիկով-դե-Հաազի երեւույթ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Абрикосов, Основытеорииметаллов,М.,ФИЗМАТЛИТ,2009.
2. А.А.Смирнов.Молекулярно-кинетическаятеорияметаллов.М.,1966.
3. J. M. Ziman .Electrons and Phonons, Oxford University Press, 2001.
4. M. Lundstrom. Fundamentals of carrier transport. Cambridge University Press, Dig. print vers.-2009.
5. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։

1. 0405/Մ11
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Սպինտրոնիկայի հիմունքներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն-2
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6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդմարմնային կառուցվածքներում սպինային փոխազդեցություններին,
դրանց ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, ինչպես նաեւ սպինային երեւույթների հնարավոր
կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել սպինային փոխազդեցությունների դրսեւորումներն ատոմներում եւ պինդ
մարմիններում,
2. բացատրել Ռաշբայի եւ Դրեսելհաուսի սպին-ուղեծրային փոխազդեցությունների առաջացման
մեխանիզմները եւ ներկայացնել դրանց տարբերությունները,
3. բացատրել s, p-d սպինային փոխազդեցության առաջացման մեխանիզմը կիսամագնիսական
կիսահաղորդիչներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել քվանտային մեխանիկայի ապարատը սպինային փոխազդեցությունները նկարագրելու
եւ բացատրելու համար,
5. քննարկել եւ մեկնաբանել ժամանակակից սպինտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,
7. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ եւ աջակցել դրանց տարածմանը:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7. Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ
սպինային երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում,
2. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
3. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպին-ուղեծրային (ՍՈւ) փոխազդեցություններ: ՍՈւ փոխազդեցությունը պինդ մարմիններում: ՍՈւ
փոխազդեցությունը նանոկառուցվածքներում: 2. Ռաշբայի եւ Դրեսելհաուսի ՍՈւ փոխազդեցություններ:
Ռաշբայի երեւույթը էլեկտրոնների եւ խոռոչների համար: Ռաշբայի երեւույթը ցածր չափայնությամբ
կառուցվածքներում: 3. Մագնիսական եւ կիսամագնիսական կիսահաղորդիչներ: Փոխանակային s, p-d
փոխազդեցություն: 4. Կիսամագնիսական կիսահաղորդիչների մագնիսական եւ օպտիկական
հատկություններ: Մագնիսական քվանտային կետեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.I. Dyakonov (Ed.), Spin Physics in Semiconductors, Springer, 2008.
2. T. Dietl, D.D. Awschalom, M. Kaminska, and H. Ohno, (Eds.) Spintronics, Elsevier, Amsterdam 2008.
3. R. Winkler, Spin-orbit coupling effects in two-dimensional electron and hole systems, Springer-Verlag,
Berlin, 2003.
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4.

J.K. Furdyna, Diluted magnetic semiconductors. J. Appl. Phys. 64, R30-R64, 1988.
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2. Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել կատարյալ բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման
հետեւանքով առաջացող հիմնական երեւույթներին (էքստինկցիա, ճոճանակային վարք, անոմալ
կլանում) եւ ներկայացնել դրանց ֆիզիկական բացատրությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն

1. ներկայացնել կատարյալ բյուրեղների հետազոտման տեղագրական, դիֆրակտաչափական եւ
ինտերֆերաչափական հիմնական եղանակները եւ դրանց տեսական հիմնավորումները ,
2. լուսաբանել բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ եւ կինեմատիկ ցրումների
տարբերությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3.

կիրառել ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսությունը միաբյուրեղներին եւ
բյուրեղական համակարգերին վերաբերող պարզագույն խնդիրներում ,
4. երկալիքային մոտավորությամբ հաշվել դիֆրակտված փնջերի ուժգնությունները` կախված
բյուրեղի հաստությունից եւ կլանման գործակցից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ փաստեր,
կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական
մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
2. Ա8.Նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ, բացատրել
բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ, կատարել նյութի
տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ,
3. Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային մանրադիտակ,
տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր,
էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ միկրոարատները,
գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային
նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան ալիքների լայնույթները
կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի ռենտգենյան
դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
7. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
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6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դինամիկական ցրման առանձնահատկությունները: Գումարային ուժգնություն, առաջնային եւ
երկրորդային էքստինկցիաներ։ 2. Էվալդ-Լաուեի տեսություն։ 3. Երկալիքային մոտավորություն:
Դիսպերսային մակերեւույթների հավասարումը, բյուրեղում տարածվող ալիքների լայնույթները
համաչափ եւ անհամաչափ դեպքերում։ 4. Ալիքային դաշտը կլանող բյուրեղներում։ Պոյնտինգի
վեկտորի ուղղությունը, կլանման գործակից։ 5. Բորմանի երեւույթը։ 6. Էվալդի ճոճանակային լուծումը,
7. Կատոյի գնդալիքային տեսությունը։ 8. Բյուրեղների հետազոտման տեղագրական եղանակներ։ 9.
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Authier, A. (2001). Dynamical Theory of X-ray Diffraction. Oxford University Press.
2. БоуэнД.К.,ТаннерБ.К.Высокоразрешающаярентгеновскаядифрактометрияитопография.Наука,
2002,274с.
3. Г.А. Кузнецова,Качественныйрентгенофазовыйанализ,Методич.указания,Иркутск,2005.
4. З.Г.Пинскер.Рентгеновскаякристаллооптика.М.,1982.
5. К.Г.Труни.Введениевтеориюдинамическогорассеяниярентгеновскихлучейвидеальныхкристаллах.
Е.,1982.
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2. Համակարգչային մեթոդները կոնդենսացված միջավայրի
ֆիզիկայում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի խնդիրների դիտարկման համակարգչային մեթոդներին, թվային արդյունքների մշակման համակարգչային ծրագրերին, ինչպես նաեւ
սովորեցնել “Mathematica” ծրագրի կիրառմամբ լուծել պինդ մարմնի ֆիզիկայի եւ կիսահաղորդիչների
ֆիզիկայի խնդիրներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծման ճշգրիտ եւ
մոտավոր մեթոդներ,
2. ներկայացնել ծրագրավորման տարրեր “Mathematica” ծրագրում եւ մասնագիտական խնդիրներն
այդ ծրագրով լուծելու սիմվոլային եւ թվային մեթոդներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. համակարգչային մոդելավորման միջոցով լուծել պինդ մարմնի ֆիզիկայի բնագավառի եւ
կիսահաղորդիչային նանոկառուցվածքներին վերաբերող կիրառական խնդիրներ,
4. կազմել ալգորիթմներ, ստացված թվային արդյունքները ներկայացնել ուրվագծային, երկչափ եւ
եռաչափ գրաֆիկների միջոցով, բացատրել այդ արդյունքները,
5. փորձարկել տրված խնդիրը լուծելու տարբեր մոտեցումներ, լուծման լավարկված եղանակ
գտնելու համար,
6. համակարգչային նմանակումների միջոցով մեկնաբանել բյուրեղներում եւ կիսահաղորդչային
կառուցվածքներում ընթացող որոշ ֆիզիկական երեւույթների առանձնահատկություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել արդյունքներ եւ անել հիմնավորված հետեւություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները, անել նոր առաջարկներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
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կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. խնդիրների լուծում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. ինքնուրույն հետազոտություն:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի եւ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ճշգրիտ մեթոդներ: 2.
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի եւ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների թվային լուծման մոտավոր
մեթոդներ: 3. Որոշ ֆիզիկական երեւույթների համակարգչային մոդելավորում: 4. Ծրագրավորման
տարրերը “Mathematica” ծրագրում: Սիմվոլային մաթեմատիկա եւ համակարգչային վերլուծական
հաշվարկներ: Թվային հաշվարկներ: Ուրվագծային, երկչափ եւ եռաչափ գրաֆիկների կառուցում: 5.
Արդյունքների գրաֆիկական ներկայացում “Origin” ծրագրով: 6. Համակարգչային նմանակումների
ուսումնասիրություն (դիֆրակցիան բյուրեղներում, բյուրեղական ցանցի դինամիկան եւ ջերմունակությունը, ազատ էլեկտրոնային գազի դինամիկան, էներգիական գոտիներ, լիցքակիրների կոնցենտրացիան կիսահաղորդիչներում, Իզինգի մոդել, ֆեռոմագնիսականություն, դիսլոկացիաներ)։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D.Dubin,“NumericalandAnalyticalMethodsforScientistsandEngineers,UsingMathematica”.JohnWiley
& Sons, 2003.
2. R.H.Silsbee, J.Dräger, Simulations for Solid State Physics. Cambridge Univ. Press, 2009.
3. B.R.Hunt, R.L.Lipsman, J.M.Rosenberg, A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users, 2001.
4. B.D.Hahn, D.T.Valentine, Essential MATLAB for Engineers and Scientists. Elsevier, 2007.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն-2, սեմինար-2

6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմիններում ընթացող կինետիկական երեւույթների ուսումնասիրության տեսական մոդելներին, հիմնական մոտավորություններին եւ ժամանակակից փորձարարական
մեթոդներին։ Ուսանողի մեջ ձեւավորել պատկերացումներ այդ երեւույթների հնարավոր
կիրառությունների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել կինետիկական երեւույթների ինչպես երեւութաբանական, այնպես էլ քվանտային
տեսությունների հիմնական հավասարումները,
2. նկարագրել բյուրեղի կարեւրագույն կինետիկական գործակիցների` տարբեր պարամետրերից
ունեցած կախվածության հիմնական առանձնահատկությունները,
3. բացատրել բյուրեղներում կինետիկական երեւութների առաջացման հիմնական
մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. քվազիդասական եւ քվանտային մեթոդների կիրառմամբ մեկնաբանել պինդմարմնային
համակարգերում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
5. հաշվարկել լիցքային եւ էներգիական հոսքերը ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ,
ինչպես նաեւ մեկնաբանել փորձերի արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գիտելիքները գործնականում կիրառել գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ,
արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3. Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային տարբեր
կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
4. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական
հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային
սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա
արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
7. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կինետիկական գործակիցներ եւ բաշխման ֆունկցիա: Կինետիկական հավասարում, դրա կիրառելիության պայմանները: 2. Բախումների ինտեգրալը առաձգական ցրման եւ իզոտրոպ համաէներ176

գիական մակերեւույթների դեպքում: 3. Ռելաքսացիայի ժամանակի մոտավորություն: Կինետիկական
հավասարման լուծումն այդ մոտավորությամբ: 4. Ցրման մեխանիզմները պինդ մարմիններում (ցրում
կետային արատների, խառնուկների, դիսլոկացիաների, ֆոնոնների, լիցքակիրների եւ այլ քվազիմասնիկների վրա)։ 5. Լիցքակիրների շարժունությունը ցրման տարբեր մեխանիզմների դեպքում։ 6. Պինդ
մարմինների էլեկտրա- եւ ջերմահաղորդականություն: Պիեզոդիմադրություն: Մագնիսադիմադրություն
եւ Հոլի երեւույթ: 7. Կինետիկական երեւույթների քվանտային տեսություն: Կինետիկական
գործակիցների հաշվարկի Կուբոյի տեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M. Lundstrom. Fundamentals of carrier transport. Cambridge University Press, Digitally printed version, 2009.
2. H. Haug, A-P Jauho. Quantum kinetics in transport and optics of semiconductors. Springer, - 2008.
3. W. Schäfer, M. Wegener. Semiconductor optics and transport phenomena. - Springer Verlag, 2002.
4. C. Jacoboni. Theory of Electron Transport in Semiconductor Materials and Structures. Page 42. Springer, 2010.
5. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։
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2. Բյուրեղաֆիզիկա եւ իրական բյուրեղներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, սեմինար-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել համաչափության սկզբունքներին, նրանց մեջ ձեւավորել պատկերացումներ
բյուրեղային կառուցվածքների համաչափության, ֆիզիկական հատկությունների եւ դրանց միջեւ
կապերի վերաբերյալ, ծանոթացնել իրական բյուրեղներում առկա կառուցվածքային արատներին եւ
դրանց ազդեցությանը բյուրեղի ֆիզիկական հատկությունների վրա:
1. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել բյուրեղների հատկությունների թենզորական նկարագրման եղանակը,
2. նկարագրել բյուրեղի համաչափության եւ ֆիզիկական հատկությունների միջեւ կապերը,
3. բացատրել բյուրեղի ֆիզիկական հատկությունների վրա տարբեր արատների ազդեցության
հետեւանքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բյուրեղային բազմանիստի համաչափության հիման վրա որոշել նրա ֆիզիկական
հատկությունները,
5. գնահատել տարբեր արատների ստեղծած առաձգական լարումների դաշտի բնութագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքներն այլ ոլորտների՝ համաչափության վերաբերյալ
խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային, ջերմային,
կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
3. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ միկրոարատները,
գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային
նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան ալիքների լայնույթները
կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Գ4.ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
6. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
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դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կոորդինատների բյուրեղաֆիզիկական համակարգ: Կյուրիի համաչափության սկզբունք: Նեյմանի
սկզբունք: Վերադրման սկզբունք: Բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների թենզորական նկարագրում: 2. Բնութագրական մակերեւույթ: 3. Բյուրեղների համաչափությունը եւ ֆիզիկական հատկությունները։ 4. Պիրոէլեկտրական, պիրոմագնիսական եւ պիեզոէլեկտրական երեւույթներ։ 5. Երկբեկում։
Լույսի բեւեռացումը բյուրեղներում: 6. Արատների դասակարգումը։ Կետային արատներ (Շոտկի,
Ֆրենկել)։ Գծային արատներ. եզրային եւ պտուտակային դիսլոկացիաներ, դրանց փոխազդեցությունը եւ
շարժումը։ Երկչափ եւ եռաչափ արատներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։
2. J. F. Nye, Physical Properties of Crystals։Their Representation by Tensors and Matrices, Oxford Sciense
Publications, 2000.
3. Richard C. Powell, Symmetry, Group Theory, and the Physical Properties of Crystals. Lecture Notes in
Physics, Springer, NY, 2010.
4. A.Kelly, K.M. Knowles,Crystallography and Crystal Defects, 2 edition, 2012, John Wiley & Sons.
5. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
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2. Ռենտգենյան կառուցվածքային եւ սպեկտրային վերլուծություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, գործնական-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության մեթոդներին եւ նյութի բյուրեղային կառուցվածքի վերծանմանը, ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման եղանակներին, ռենտգենյան
սպեկտրաչափերին եւ դրանց աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքներին, նյութի տարրային կազմի
որակական եւ քանակական վերլուծություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել միաբյուրեղային եւ բազմաբյուրեղային նյութերի ռենտգենակառուցվածքային
վերլուծության հիմնական մեթոդները, ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրային
օրինաչափությունները, սպեկտրի վերլուծման եղանակները,
2. նկարագրել եւ լուսաբանել մի շարք սպեկտրաչափերի կառուցվածքը եւ աշխատանքի սկզբունքները, նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծության եղանակներ,
3. ներկայացնել հակադարձ եւ ուղիղ ցանցերի կապը եւ բացահայտել դրանց ազդեցությունը ռենտգենյան լուսապատկերի վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. կիրառել ռենտգենադիֆրակտային մեթոդներ, վերլուծել կամայական բյուրեղային նմուշի
կարեւորագույն կառուցվածքային պարամետրերը եւ վերծանել բյուրեղի կառուցվածքը,
5. գնահատել տարբեր սպեկտրաչափերի զգայնությունը (լուծող ուժ, անկյունային եւ գծային դիսպերսիաներ, լուսաուժ),
6. կատարել նյութի տարրային կազմի որակական եւ կիսաքանակական վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ փաստեր,
կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական
մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
2. Ա8.Նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ, բացատրել
բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ, կատարել նյութի
տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ,
3. Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային մանրադիտակ,
տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր,
էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ միկրոարատները,
գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային
նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան ալիքների լայնույթները
կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի ռենտգենյան
դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
7. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռենտգենյան ճառագայթների փոխազդեցությունը նյութի հետ, կլանում, 2. Դիֆրակցիա ըստ Լաուեի
եւ ըստ Բրեգի: 3.Բյուրեղագիտական պրոյեկցիաներ։ 4. Սինգոնիաներ։ Բրավեի եւ բարդ ցանցեր։ Հակադարձ ցանց: 5. Միաբյուրեղային եւ բազմաբյուրեղային նյութերի ուսումնասիրման մեթոդներ (Լաուեի,
պտտման կամ ճոճման, Դեբայի) 6. Ցրված ռենտգենյան ճառագայթների ուժգնություն, կառուցվածքային
գործոն եւ արտադրիչ, Լորենցի եւ Դեբայ-Ուոլերի գործոններ։ Նյութի կառուցվածքի որոշումը
ինտենսիվության գնահատմամբ։ 7. Ռենտգենյան ճառագայթման սպեկտրի վերլուծման եղանակներ,
179

սպեկտրաչափեր, դրանց զգայունությունը: 8. Ռենտգենասպեկտրային որակական եւ քանակական վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г.А. Кузнецова,Качественныйрентгенофазовыйанализ,Методич.указания,Иркутск,2005.
2. М.И. Мазурицкий.Рентгеноспектральнаяоптика.2002.
3. J. Als-Nielsen, D. McMorrow, Elements of Modern X-ray Physics. Chichester: John Wiley and Sons, 2001.
4. Պ.Հ. Բեզիրգանյան, Ռենտգենյան հետազոտությունների ֆիզիկական հիմունքները, Ե., 1977:
5. W. Clegg, Crystal Structure Determination (Oxford Chemistry Primer). Oxford University Press. 1998.
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“ՄԱԿՐՈՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.06.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.

բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,

անգլերենի և ռուսերենի բավարար իմացություն գիտական գրականություն թարգմանելու և
հասկանալու, մասնագիտական շփումների և զեկուցումներ ներկայացնելու համար:
Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցի հիման վրա:
Տե՛ս “ԵՊՀ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք”,
Երևան, 2016 թ., էջ 24-26:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


ուսանողին ծանոթացնել կենսաբանական և սինթետիկ պոլիմերների տարածական
կառուցվածքը ապահովող ֆիզիկական սկզբունքներին, մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման ժամանակակից տեսական և փորձարարական մեթոդներին



նախապատրաստել կենսաֆիզիկայի, մոլեկուլային կենսաբանության, բարդ համակարգերի
կենսաֆիզիկայի, պոլիմերների ֆիզիկայի և ֆիզքիմիայի, օգտագործմանը և ներդրմանը
կողմնորոշված մասնագետներ

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել
պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական բնութագրերի
փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին
ինֆորմացիա ստանալու համար:
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին
ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես խմբի
ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության համար:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր ստացած գիտելիքները
ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել այդ
ոլորտում գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում


Գիտահետազոտական լաբորատորիաների գիտաշխատողներ



Դասախոսներ, ասիստենտներ

Ակադեմիական և այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներ


բաժնի վարիչներ,



խմբերի ղեկավարներ,



գիտաշխատողներ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ֆիզիկայի և կենսաբանության ֆակուլտետների և Երևանի
պետական բժշկական համալսարանի ուսումնական, գիտական ստորաբաժանումները, ՀՀ ԳԱ
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
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գիտատեխնոլոգիական կենտրոնը, Մոլեկուլի կառուցվածքի ուսումնասիրման կենտրոնը, “ՔԵՆԴԼ”
սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը, վնիպոլիմեր, պլաստպոլիմեր, դեղաբանական
հիմնարկություններ, դեղատներ: Կենսաֆիզիկայի և պոլիմերների բնագավառում գործող մասնավոր
ձեռնարկություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ֆիզիկայի և կենսաբանության
ֆակուլտետների, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱ համապատասխան ինստիտուտների ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնը ունի անհրաժեշտ
մարդկային ռեսուրսներ և համալրված է ժամանակակից անրհաժեշտ սարքավորումներով` UV/VISսպեկտրոֆոտոմետր Lambda 800 (Perkin Elmer), ՇԴ-սպեկտրոֆոտոմետր DSM 20 (OLIS), դիֆերենցիալ
սկանավորող միկրոկալորիմետր ДАСМ-4, Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոմետր LS5 (Perkin-Elmer), և
այլն: Բացի դրանից ամբիոնում առկա են բիոքիմիական և բիոֆիզիկական հետազոտությունների
անցկացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները` рН-մետրեր, էլեկտրոնային գերզգայուն
կշեռքներ, ցենտրիֆուգեր, կվարցե սրվակներ, համիլտոնյան ներարկիչներ, ապակե և տեֆլոնե սպասք և
այլն:
Ստացված փորձարարական արդյունքները մշակելու և զուտ տեսական հետազոտութններ կատարելու
համար առկա են բավարար թվով համակարգչային տեխնիկա, որոնք համալրված են անհրաժեշտ
ծրագրերով:էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ ”, Երևան, 2016.
 Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության ծրագիր (Ռ Դ).
 Սանկտ-Պետերբուրգի
պետական
համալսարանի
ֆիզիկայի
ֆակուլտետի
“Մոլեկուլային
կենսաֆիզիկա” ուսումնառության ծրագիր (Ռ Դ).
 Հարավային Ֆեդերալ համալսարանի "Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ" ուսումնառության
ծրագիր (Ռ Դ).
 Մինսկի պետական համալսարանի “Կենսաֆիզիկա” ուսումնառության ծրագիր (Բելառւս).
 Ծրագիրը կազմելիս օգտագործել ենք նաև Ֆլորենցիայի, Թորոնտոյի, Լայպցիգի, Թայպեյի, Բոստոնի
համալսարւաններում կարդացվող առարկաներին բնորոշ սկզբունքային մոտեցումները:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման
սկզբունքները, օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերը:
Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և
կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր
պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների հենքային մոդելները և
նրանց վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի
հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույրկծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և հիմնավորել նրանց ընտրությունը տվյալ խնդրի լուծման
համար։
Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի
ջերմադինամիկական բնութագրերի փոփոխությունները
անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ ։

Բ1

Ամփոփել ստացված գիտական արդյունքները, պատրաստել
գիտական հոդվածներ և կոնֆերանսների զեկուցումներ:

Բ2

Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքի հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական
կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և
կոնֆորմացիոն փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ:
Վերլուծել հետազոտումից ստացված արդյունքները:

Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին
ինֆորմացիա ստանալու համար:

Բ6

Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող
իրագործման համար:

Գ3

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:

Բ3

Բ4

Բ5

Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես
խմբի անդամ և որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային
համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն,
այնպես էլ մեծ հետազոտական խմբերի կազմում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի .
Գ1
Գ2

Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը:

Գ4

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
Բ Բ Բ Բ Բ Բ
6
1 2 3 4 5 6
X
X

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0410/Մ01

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

X

Ա
5

Գ
2

X

X

0407/Մ16

Գ
1

Գ
3
X

Գ
4

X
X

X

X

X

X

X

Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0406/Մ01

X

X

X

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

0405/Մ01

X

X

Ոչ գծային ֆիզիկա

0404/Մ01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր կրթամաս
Կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական
մոդելները

0407/Մ01

X

X

X

Կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորումը

0407/Մ02

X

X

X

ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսները

0407/Մ03

X

X

X

Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա

0407/Մ04

X

X

Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա

0407/Մ05

X

X

185

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ա
5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
Բ Բ Բ Բ Բ Բ
6
1 2 3 4 5 6

Գ
1

Գ
2

X

X

X

X

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկա

0407/Մ06

X

Պարույր-կծիկ անցումները կենսապոլիմերներում

0407/Մ07

X

Սպիտակուցների գլոբուլային վիճակի տեսությունը

0407/Մ08

X

Կենսապոլիմերների հիդրատացիան

0407/Մ09

X

X

X

Ճառագայթման ազդեցությունը պոլիմերների վրա

0407/Մ10

X

X

X

Կենսապոլիմերների առաջնային կառուցվածքի
որոշումը

0407/Մ11

X

X

X

Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա

0407/Մ12

X

Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա

0407/Մ13

X

Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում

0407/Մ14

Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդները

0407/Մ15

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

X

X

X

Գ
3

Գ
4

Կամընտրական դասընթացներ
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

------------

Գիտահետազոտական պրակտիկա

------------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

------------

X

X

X

X

X

X
X

186

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“ՄԱԿՐՈՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. գործ. -4 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտակ անանգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով տվյալ
գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3.Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է կացվում
բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի
շուրջ
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”

1. 1602/Մ02

2. Անգլերեն լեզու-2

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել

3. 3 ECTS
կրեդիտ



Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
2. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն և
բառապաշար
3. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին
4. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք` անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական քննարկումների
չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.
լաբ.-2ժամ
I աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և գրադարաններից
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման
համար:
 օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի
հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում
օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free
Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
2 ժամ/շաբ.
6.
I-ին աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

5.
7.
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դաս.-1, գործ.-1
Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● Կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6. Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման
հիմնական
հասկացություններ:
Խնդիրը,
հետազոտման
առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ: Գիտա-հետազոտական գործունեության
փուլերն են.
- որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
- ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
- ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
- հետազոտման մեթոդների ընտրություն
- փաստացի նյութի հավաքագրում
- հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ
ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ВолоховаЕ.С.Основныеэтапынаучногоисследования//Молодойученый.2016.№6.С.755-757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500КурслекцийНаучно-исследовательскаяработа2011.pdf
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
2 ժամ/շաբ.

3 ECTS 3
կրեդիտ
Դաս.-2 ժամ

1-ին աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
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կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
2. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի
պատկերացումներին:
3. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ժամանակակից

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի
գիտափորձերի արդիական
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
5. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և կիրառական
հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
 առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ:
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկում,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում,
 մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի,
ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների միջուկային
ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային գիտափորձեր: Մեծ
Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային
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միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի և
գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ:
Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից
գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից
միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության
վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները
և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes. Academic
Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in Physics,v.59, N4,
261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 1973
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э, Введение в калибровочные теории и новая физика , Киев,Наукова
думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва, МИФИ,
2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см. также
Phys. Rev. Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals, Springer, 2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method for
inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7, pp. 1451—
1459, 2006.
14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
16. G.I. Burde, Lecture notes on Physics of the Environment, 2004.
17. G. Hooft. Introduction to General Relativity, 2007.
18. С. Вейнберг. Гравитация и космология, Мир, 1975.
19. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Структура и эволюция Вселенной. Наука, 1975.
20. J. Rich. Fundamentals of Cosmology, Springer-Verlag, 2009.
21. Internet based material (www.Wikipedia. org).
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Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների
վերաբերյալ, օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները,
ծանոթացնել
նյութաբանության,
մետաղների,
մեկուսիչների,
կիսահաղորդիչների
և
պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում կիրառվող հիմնական
գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և մոտեցումները,
նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական
հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ, կատարել փորձեր և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ և փաստեր,
կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վան193

դերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղների տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի
էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: ԿրոնիգՊեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները:
Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբևեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բևեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- և սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.

1. 0404/Մ01

2.

Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ.-2, լաբ.-2
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն
տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի
նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն







Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների և
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,
հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար բնագավառներում առաջացող տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)





ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
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մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ
հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П.Берже,И.Помо,К.Видаль.Порядоквхаосе.М.:Мир,1991.
4. М.ИРабинович,Д.И.Трубецков.Введениевтеориюколебанийиволн.М.:Наука,1984.
5. R.H.Enns.It’sNonlinearWorlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.

1. 0407/Մ01
4.
6.

2. Կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական մոդելները

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2ժամ
7.
առանց եզրափակիչ
քննության

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ծանոթացնել կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական մոդելների հետ:
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ձևավորել գիտելիք մաթեմատիկական մեթոդների օգնությամբ կենսաֆիզիկական
համակարգերի մոդելների տեսական վերլուծության մոտեցում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել կենսաբանական համակարգերի հիմնական մոդելները:
Ձևակերպել կենսաբանական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական
խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Ընտրել տվյալ կենսաբանական համակարգի բնութագրման հարմար մոդել:
Տարբերակել և մակրոմոլեկուլային համակարգի մոդելները և մեկնաբանել նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ընտրել և համակողմանի վերլուծել կենսաբանական համակարգերի մաթեմատիկական
մոդելները :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մաթեմատիկական մոդելավորումը կենսաբանությունում: Կենսաբանական համակարգերի
մոդելներ, որոնք նկարագրվում են առաջին կարգի մեկ դիֆերենցիալ հավասարումով: Երկու
ավտոնոմ դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերով նկարագրվող մոդելներ Երկրորդ
կարգի ոչ գծային համակարգերի ստացիոնար վիճակների կայունության հետազոտումը:
Տատանումները կենսաբանական համակարգերում: Ստոխաստիկ մոդելները կենսաբանությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии. М., 2003.
2. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. М., 2002.
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3. Рубин Б.А., Пытьева Ф .Н., Ризниченко Г.Ю. Кинетика биологических процессов. МГУ. 1987.
4. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическое моделирование в
биофизике. Москва, 2004.
5. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика. Наука, 1984.
1. 0407/Մ02
4.
6.

2. Կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորումը

2 ժամ/շաբ.
2 –րդ գարնանային կիսամյակ

5.
7.

3. 3 ECTS

կրեդիտ

դաս.-2ժամ

առանց ընթացիկ
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ծանոթացնել կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման հիմնական
սկզբունքների հետ:
 մաթեմատիկական մեթոդների օգնությամբ ձևավորել գիտելիք կենսապոլիմերների
տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համակարգրային մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Ներկայացնել կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորման սկզբունքները և
հիմնական ծրագրերը:
Ձևակերպել կենսաբանական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական
խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

 Կիրառել գիտելիքները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը հետազոտելու համար:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ընտրել և համակողմանի վերլուծել կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը օգտվելով
համապատասխան համակարգչային ծրագիրը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին
ինֆորմացիա ստանալու համար:
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման
և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբանական մակրոմոլեկուլներ` սպիտակուցներ, ԴՆԹ,ՌՆԹ: Նրանց կառուցվածքային կազմավորման հիմունքները: Մոլեկուլային մոդելավորման հիմնական մեթոդները և դրանց համեմատական վերլուծությունը:Մոլեկուլային և լանժևենյան դինամիկա: Մոնթե-Կարլոյի մեթոդը: GROMACS:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D. Frenkel, B. Smit, Understanding Molecular Simulation (Acad. Press, 2002)
2. J. Baschnagel, J. P. Wittmer, H. Meyer, Monte Carlo Simulation of Polymers: Coarse-Grained Models,
in Computational Soft Matter: From Synthetic Polymers to Proteins, Lecture Notes, N. Attig, K. Binder,
H. Grubmuller, K. Kremer (Eds.), John von Neumann Institute for Computing, Julich, NIC Series, Vol.
23, ISBN 3-00-012641-4, pp. 83-140, 2004.
3. K.В.Шайтан,К.Б.Терёшкина,Молекулярнаядинамикабелковипептидов.Методическое
пособие(http://www.moldyn.ru/library/Manual/)
4. D.C. Rapaport, The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge Univ. Press (2004).
1. 0407/Մ03

3. 3 ECTS

2. ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսները

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

5.
7.

դաս.- 2 ժամ

առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ծանոթացնել նուկլեինաթթուների հետ ցածրա- և բարձրամոլեկուլային միացությունների /
լիգանդների/ փոխազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմներին:
 Պարզաբանել նուկլեինաթթուների հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսառաջացման
կառուցվածքային և թերմոդինամիկական առարձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել նուկլեինաթթուների հետ ցածրամոլեկուլային միացությունների /լիգանդների/
փոխազդեցության ձևերը,:
Սահմանել և բացատրել ԴՆԹ-ի հետ տարբերր լիգանդների փոխազդեցության համսր
կիրառվող ֆիզիկաքիմիական, սպեկտրալ և թերմոդինամիկական մեթոդներից ստացվող
ինֆորմացիան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Ընտրել և օգտագործել ԴՆԹ-ի հետ տարբեր լիգանդների առաջացրած կոմպլեքսների
կառուցվածքի պարզաբանման համար որոշակի մեթոդները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Հարաբերել ԴՆԹ-ի հետ տարբեր կենսաբանաորեն ակտիվ միացությունների էֆեկտիվությունը
ելնելով նրանց թերմոդինամիկական վերլությունից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին
ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
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արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ 1. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրա-և բարձրամոլեկուլային միացությունների հետ: Դարձելի և ոչ
դարդելի կապվող լիգանդների հետ ԴՆԹ-ի փոխազդեցության առանձնահատկությունները: ԴՆԹ-ի
հետ լիգանդների փոխազդեցության ընտրողականությունը: ԴՆԹ-ի հետ ցիկլիկ միացությունների
փոխազդեցության մոդելները: ՌՆԹ-ի փոխազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.В.Волькенштейн''Молекулярнаябиофизика''.М: Наука, 1981.
2. V.Bloomfield, D.Crothers, I.Tinoco Jr Nucleic acids:structures, properties and functions, University
Science Books, California,2000
3. ''Физико-химическиесвойстваНК''– сб.Статей,переводсанг.,1976.
4. А.А.Веденов,А.М.Дыхне,М.Д.Франк-Каменецкий''Переходспираль-клубоквДНК'',УФН,
т,105,вып.3,479-519 (1971).
5. ИвановВ.Н.,вкн.''ИтогинаукиитехникиВИНИТИ'',сер.Мол.биол.,1973,т.1,105-140.М.
6. С.Г.Арутюнян,В.И.Варданян,Е.Б.ДалянОсобенностикомплексообразованиямакромолекул
ДНКснизкомолекулярнымилигандами- УченыезапискиЕГУ,2004,3,с.3-34.
1. 0407/Մ04
4.
6.

2. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 2 ժամ
7.
առանց եզրափակիչ
քննության

8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ծանոթացնել կենսաֆիզիկական համարգերի հետազոտման մոլեկուլային
սպեկտրոսկոպիայի հիմնական սկզբունքներին:
 Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի օգնությամբ պարզաբանել պոլիմերային նյութերի
կառուցվածքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

 Ներկայացնել մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները:
 Նկարագրել կենսաֆոտոնիկայի հիմունքները:
 Ներկայացնել Ֆլուորեսցենցիա: Մեկ- և երկֆոտոնային պրոցեսներ:
 Բացատրել Ռաման սպեկտրոսկոպիայի մեթոդի էությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

Կիրառել ստացված գիտելիքները պոլեմերային կառուցվածք ունեցող նյութերի


հետազոտման համար::
Կիրառել ստացված գիտելիքները կենսաբանական համակարգերի հետազոտման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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Ստանալ նոր գիտելիք պոլիմերային մոլեկուլների կառուցվածքի պարզաբանման
վերաբերյալ:
 Մշակել նոր գիտելիք կենսապոլիմերների կառուցվածքի պարզաբանման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման
և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ5. Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիմնական քվանտային օրենքները: Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները / կլանման,
արտանետման և ցրման սպեկտրներ/: Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների սպեկտրներ:
Կենսաֆոտոնիկայի հիմունքները: Ֆլուորեսցենցիա: Մեկ- և երկֆոտոնային պրոցեսներ: Ռաման
սպեկտրոսկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.А.Ельяшевич,Атомнаяимолекулярнаяспектроскопия,М.:ЕдиториалУРСС(2001)
2. P.N. Prasad, Introduction to Biophotonics, Wiley Interscience (2003).
3. B. Valeur, Molecular Fluorescence: Principles and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH (2001)
4. J.R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Kluwer (1999).

1. 0407/Մ05
4.
6.

2. Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա

4 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5.
7.

դաս.-2 ժամ, լաբ.-2 ժամ

եզրափակիչ
գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողին.

Նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների կառուցվածքի տարածական կազմավորման
ֆիզիկական սկզբունքներին: Նուկլեինաթթուների երկպարույրի կառուցվածքային ձևերի
հետ:
 Սպիտակուցների տարածական կառուցվածքըի /երկրորդային, երրորդային, չորորդային /
ձևերը, նրանց կայունացնող ուժերը:
 Պատկերացում տալ նուկլեինաթթու – սպիտակուց ճանաչման ընդհանուր սկզբունքների
մասին:
 Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիոն ձևի փոփոխության մասին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Ներկայացնել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքը
Սահմանել և մեկնաբանել կենսաբանական պոլիմերային մոլեկուլների տարածական
կառուցվածքը կայունացնող ուժերը:
Նկարագրել նուկլեինաթթուների հետ սպիտակուցների փոխազդեցության հիմնական
սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Կիրառել ստացված գիտելիքները կենսաբանական մակրոմոլեկուլի կառուցվածքիը
պարզաբանելու համար:
Բացատրել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ակնկալվող հատկությունները նրանց
կառուցվածքից ելնելով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Կապ հաստատել փորձով ստացված տվյալների և հետազոտվող մակրոմոլեկուլի
կառուցվածքի միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական
բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ 1. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները արտաքին
գործոնների ազդեցության հետևանքով: Կոնֆորմացիոն անցումները ԴՆԹ-ի երկպարույր
կառուցվածքի պահպանման շրջանակներում: ԴՆԹ-ի հալումը: ԴՆԹ - սպիտակուց
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փոխազդեցության հիմնական սկզբունքները: Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքային փոփոխությունների ջերմադինամիկական վերլուծություն: G- քվադրուպլեքսներ և
i-մոտիֆներ: Նրանց կառուցվածքը և առաջացման թերմոդինամիկան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ФинкельштейнА.В.,ПтицынО.Б.Физикабелка.Курслекций.Москва:КнижныйДомУниверситет,
2002,илиhttp://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/
2. ВолькенштейнМ.В.- Биофизика.- М:Наука,1981;гл.4,6.
3. ЗенгерВ.Принципыструктурнойорганизациинуклеиновыхкислот,М,Мир,1987.
4. ШульцГ.Е.,ШирмерР.Х.- Принципыструктурнойорганизациибелков.- М:Мир,1982.
5. КанторЧ.,ШиммелП.- Биофизическаяхимия,т.1,гл.2,5;т.3,гл.17,20,21.М:Мир,1982.
6. V.Bloomfield, D.Crothers, I.Tinoco – Nucleic Acids: structures, properties and functions, University Science
Books, Sausalito, California, 2000.
7. РубинА.Б.-Биофизика.Т.1,2.- М.,Книжныйдом"Университет",2005.
8. Marky, L. A. and Breslauer, K. J. Calculating thermodynamic data for transitions of any molecularity
from equilibrium melting curves, Biopolymers 26, 1601-1620, (1987) .
9. J. L. Huppert Four-stranded DNA: cancer, gene regulation and drug development Phil. Trans. R. Soc. A 365,
2969–2984 (2007)
1. 0407/Մ06
4.
6.

2. Անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկա

4 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

5.
7.

6 ECTS
կրեդիտ

դաս -2 ժամ, գործ- 2 ժամ

եզրափակիչ
գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ծանոթացնել անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկայի սկզբունքների և լոկալ
հավասարակշռության գաղափարի հետ:

Պատկերացում ձևավորել պատահական պրոցեսների տեսությունները և Մարկովյան
անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմիը կառուցման մասին:

Թռիչքաձև պրոցեսներ և Կրամերս-Մոյալի վերլուծությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Սահմանել և մեկնաբանել համակարգի ջերմադինամիկական բնութագրերի
փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ,
Սահմանել Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմիը
պատահական պրոցեսների համար:
Սահմանել թռիչքաձև պրոցեսները և մեկնավանել Կրամերս-Մոյալի վերլուծությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





Ստանալ և օգտագործել Լանժևենի հավասարումը և պարզագուն ֆլուկտուացիոնդիսիպատիվ հարաբերությունները տարբեր պայմանների համար:
Բացահայտել կապը Ֆոկեր-Պլանկի հավասարման և անխզելիության հավասարման միջև:
Կառուցել Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմը տարբեր
համակարգերի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Կիրառել անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկան կենսաբանական
համակարգերի ուսումնասիրման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերը:
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական
բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
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մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 1. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջերմադինամիկայի երկրորդ սկզբունքը: Էնտրոպիայի փոփոխությունը բաց համակարգում:
Էնտրոպիայի գոյացում: Ջերմադինամիկական ուժեր և հոսքեր: Կինետիկ գործակիցներ: Օնզագերի
առնչություն: Պատահական պրոցեսների տեսության հիմունքները: Հիմնական կինետիկ
հավասարումը: Մարկովյան ֆլուկտուացիոն-դիսպերսիոն առնչությունները: Անհավասարակշիռ
ջերմադինամիկայի H-թեորեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.А.Квасников,Термодинамикаистатистическаяфизика,т.3:Теориянеравновесныхсистем,
ЕдиториалУРСС(2003).
2. Г.Николис,И.Пригожин,Самоорганизациявнеравновесныхсистемах,Мир(1979).
3. Н.Г.ВанКампен,Стохастическиепроцессывфизикеихимии,Высшаяшкола(1990).
4. Р.Л.Стратонович,Нелинейнаянеравновеснаятермодинамика,Наука(1985)
5. R. Zwanzig, Non equilibrium statistical mechanics, Oxford Univ. Press (2001).
6. А.Б.Рубин,Биофизика.т.1,2.,Книжныйдом"Университет"(2005).
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2. Պարույր-կծիկ անցումները կենսապոլիմերներում

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

5.
7.

դաս.-2 ժամ

առանց ընթացիկ
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ծանոթացնել կենսապոլիմերներում պարույր-կծիկ ամցման մոդելների հետ:
 մաթեմատիկական մեթոդների օգնությամբ ձևավորել գիտելիք կենսապոլիմերների
տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համակարգրային մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Նկարագրել և մեկնաբանել կենսապոլիմերներում պարույր-կծիկ անցման տարբեր
մոդելները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Կիրառել գիտելիքները սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների հատկությունները
տեսականորեն հիմնավորելու համար
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Վերլուծել կենսապոլիմերներում կարգ-անկարգավորվածություն անցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Համակողմանի վերլուծել կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը ընտրելով
համապատասխան մոդելը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերը:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել
պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսապոլիմերներում պարույր-կծիկ անցման հետևյալ մոդելները`
1. Զիմ-Բրեգի մոդելը: Տրանսֆեր-մատրիցային պատկերացումների շրջանակներում, Իզինգի
մոդելի հիման վրա, հաշվվում է մոդելի վիճակագրական գումարը:
2. Ֆրանկ-Կամենեցկու մոդելը: Երկու վիճակների մոդելի շրջանակներում, հաշվի առնելով
փոխազդեցությունը պարուրային և կծիկային տեղամասերի հատման մասում, կառուցվում է
համակարգի ազատ էներգիան:
3. Պոլիպեպտիդային շղթայի ընդհանրացված մոդելը (ՊՇԸՄ): Փոթսի մոդելի հիման վրա
գրվում է մոդելի համիլտոնյանը: Դիտարկվում է ընդհանրացումը ջրածնական կապի
առաջացման կամայական դեպքի համար: ՊՇԸՄ-ի կիրառելիությունը ԴՆԹ-ի համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П.Флори,Статистическаямеханикацепныхмолекул,М.:Мир(1971)
2. А.Ю.Гросберг,А.Р.Хохлов,Статистическаяфизикамакромолекул,М.:Наука(1989)
3. КанторЧ.,ШиммелП.,Биофизическаяхимия,т.1,3,М.:Мир(1985)
4. D. Poland, H. Scheraga, Theory of Helix-coil Transitions in Biopolymers, Acad. Press (1970).
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3. 3 ECTS

2. Սպիտակուցների գլոբուլային վիճակի տեսություն

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

կրեդիտ
5. դաս.-2 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել գլոբուլային սպիտակուցների տարածական կառուցվածքի կազմավորման
ֆիզիկական սկզբունքների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Նկարագրել սպիտակուցի բնական վիճակը կայունացնող հիմնական
փոխազդեցությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Մեկնաբանել արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով սպիտակուցների
կոնֆորմացիոն փոփոխությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ներկայացնել սպիտակուցի տարածական կառուցվածքը ելնելով նրա առաջնային
կառուցվածքից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական
բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները արտաքին գործոնների
ազդեցության հետևանքով: Սպիտակուցի նատիվ վիճակը կայունացնող հիմնական
փոխազդեցությունները: Ամեն ինչ-կամ-ոչինչ անցումի կինետիկան և անցողիկ վիճակի տեսոթյունը:
Սպիտակուցի ինքնակազմակերպումը և ապակեցումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций. Москва: Книжный Дом
Университет,2002, илиhttp://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/
2. V. Munoz (ed.), Protein Folding, Misfolding and Aggregation, RCS Publishing (2008).
3. V.S. Pande, A.Yu. Grosberg, and T. Tanaka, Statistical Mechanics of Simple Models of Protein Folding
and Design, Biophys. J. 73, 3192 (1997).
4. V.S. Pande, A.Yu. Grosberg, and T. Tanaka, Heteropolymer freezing and design: Towards physical
models of protein folding, Rev. Mod. Phys. 72, 259 (2000).
5. R.A. Goldstein et al., The statistical mechanical basis of sequence alignment algorithms for protein
structure recognition, in Rec.develop. in theor. studies of proteins, ed. R. Elber, World Scientific (1996).
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2. Կենսապոլիմերների հիդրատացիան

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս-2ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ծանոթացնել ուսանողին կենսաբանական համակարգերի միակ լուծիչի` ջրի
կառուցվածքի և ֆունկցիաների հետ:
 Ջրի կառուցվածքի ժամանակակից մոդելները:
 Սառույցների տեսակները:
 Ատոմային խմբերի հիդրոֆոբությունը և հիդրոֆիլությունը, հիդրոֆոբ ուժեր:
Կենսապոլիմերի հետ կապված ջրի յուրահատկությունները: Հիդրատացիոն շերտ:
 ԴՆԹ-ի տարբեր կոնֆորմացիոն ձևերի հիդրատացիան:
 ԴՆԹ-ի ԱՏ և ԳՑ զույգերի հիդրատացիաների տարբերությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Տարբերակել և մեկնաբանել սառույցների տեսասկները:
Ներկայացնել ազատ ջրի և կենսապոլիմերների հետ կապված ջրի կառուցվածքների
առանձնահատկությունները:
Բացատրել կենսաբանական մոլեկուլների հիդրոֆոբության և հիդրոֆիլության ֆիզիկական
պատճարներըը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Վերանայել կապված ջրի դերը կենսապոլիմերների որոշակի կոնֆորմացիայի
ապահովման մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Օգտագործել ստացված գիտելիքները կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Ջուրը բնության մեջ և կենդանի համակարգերում: Ջրի մոլեկուլի կառուցվածքը և ֆիզիկական հատկությունները:Ջրի կառուցվածքի ժամանակակից մոդելները: Ջրի մոլեկուլների փոխազդեցությունը
իրար հետ:Սառույցների տեսակները: Ջրի կառուցվածքը և հատկությունները փուլերի բաժանման
սահմանին:Ատոմային խմբերի հիդրոֆոբությունը և հիդրոֆիլությունը, հիդրոֆոբ ուժեր: Կենսապոլիմերի հետ կապված ջրի յուրահատկությունները: Հիդրատացիոն շերտ: ԴՆԹ-ի տարբեր կոնֆորմացիոն ձևերի հիդրատացիան: ԱՏ և ԳՑ զույգերի հիդրատացիաների տարբերությունները: Կապված ջուրը որպես ԴՆԹ-ի կրկնակի պարույրի կառուցվածքը կայունացնող հիմնական գործոններից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Рубин А.Б. Биофизика. – М: Изд-во МГУ, 2004. – Т.1. – 448с.; Т.2. – 469с.
2. Финкельштейн А.В. – Введение в физику белка. 2004.
3. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е.В. Лекции по медицинской биофизике. МГУ, 2007
4. Аксеонов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов. Ижевск 2004
5. Белая М.Л., Левадный В. Г. Молекулярная структура воды. М., Знание, 1987, 64 с.
6. Sh. Nakano, D. Miyoshi, and Naoki Sugimoto Effects of Molecular Crowding on the Structures,
Interactions, and Functions of Nucleic Acids Chem. Rev. 114, 2733−2758,2014.
7. D. Miyoshi, K. Nakamura, H.Tateishi-Karimata, T.Ohmichi, and N. Sugimoto Hydration of WatsonCrick Base Pairs and Dehydration of Hoogsteen Base Pairs Inducing Structural Polymorphism under
Molecular Crowding Conditions J. AM. CHEM. SOC. 131, 3522–3531, 2009.
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2. Ճառագայթման ազդեցությունը կենսապոլիմերների վրա

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս.-2 ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝

Ուսանողին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների վրա ճառագայթման ազդեցության հետ
կապված հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Նկարագրել իոնիզացնող և չիոնիզացնող ճառագայթումամ երևույթները:
Նկարագրել չիոնացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական թաղանթների և
մակրոմոլեկուլների վրա:
Նկարագրել իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական թաղանթների և
մակրոմոլեկուլների վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Հետազոտել և մեկնաբանել ճառագայթման հետևանքով մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքում առաջացած դեֆեկտները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Քննարկել և պարզաբանել ճառագայթման ազդեցության հետևանքով կենսաբանական
մակրոմոլեկուլներում առաջացած դեֆեկտների տեսակը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
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Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հաստատուն էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունը ջրի և մակրոմոլեկուլների ջրային
լուծույթների վրա: Ջրի կառուցվածքի և հատկությունների փոփոխությունը էլեկտրամագնիսական
ճառագայթման հետ փոխազդելու հետևանքով: Իոնիզացնող և չիոնիզացնող ճառագայթման
ազդեցությունը կենսաբանական թաղանթների և մակրոմոլեկուլների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дертингер Г., Юнг Х. Молекулярнаярадиобиология.М.,Атомиздат,1973.
2. Бак З., Александер П.Основырадиобиологии.М.:Иностр.литература,2003.
3. Кудряшов Ю. Б., Перов Ю. Ф. Рубин А. Б.Радиационнаябиофизика:радиочастотныеи
микроволновыеэлектромагнитныеизлучения.М.:ФИЗМАТЛИТ,2008.
4. Алексахин Р.М.Проблемырадиоэкологии:эволюцияидей;итоги.М.,2006.
5. Гродзенский Д.Э.Радиобиология.Биологическоедействиеионизирующихизлучений.М.,
«Атомиздат»,2006.
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2. Կենսամոլեկուլների հաջորդականության որոշումը

2 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS

կրեդիտ

5. դաս.-2 ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացում դիտարկվում են կենսաբանական մոլեկուլների մոնոմերների հաջորդականության
որոշման (sequencing) սկզբունքները և ժամանակակից մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել կենսաբանական պոլիմերների հաջորդականության որոշման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Գործածել ստացված գիտելիքը կենսաբանական մոլեկուլների կամայական
հաջորդականության կառուցվածքի որոշման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կատարել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի գենետիկական վերլուծություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
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մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սեկվենացման ավանդական մեթոդներ /քիմիական, ֆերմենտային, ՊՇՐ/: Թաղանթներ և
տրանսթաղանթային սպիտակուցներ: Նանոփոսերի առաջացում: ԴՆԹ-ի առանձին մոլեկուլների
մոնոմերների հաջորդականության որոշման ժամանակակից մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Maglia, G., et al., Analysis of single nucleic acid molecules with protein nanopores, Methods in
Enzymology 475, 591 (2010).
2.
ЧемерисА.В.,АхуновЭ.Д.,ВахитовВ.А.,СеквенированиеДНКМ.,Наука(1999).
3.
Bayley, H. Sequencing single molecules of DNA, Curr. Op. Chem. Biol. 10, 628 (2006).
4.
Maglia, G., et al., Enhanced translocation of single DNA molecules through alpha-hemolysin nanopores
by manipulation of internal charge, PNAS 105, 19720 (2008)
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2. Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս.-2ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացում դիտարկվում են միաչափ ցանցերի (ԴՆԹ) վրա լիգանդների ադսորբցիայի տեսական
հարցեր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի տարբեր տեսական մոդելների
յուրահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել գիտելիքները ԴՆԹ-ի վրա տարբեր լիգանդների ադսորբցիայի մեխանիզմները
բացատրելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Գնահատել ԴՆԹ-ի վրա տարբեր լիգանդների ադսորբցիայի մեխանիզմները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
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միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2 .Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ադսորբցիայի երևույթը: Ադսորբցիան տարբեր համակարգերում: Ֆիզիկական և քիմիական
ադսորբցիաներ: Ադսորբցիայի թերմոդինամիկան: Ադսորբցիայի վիճակագրական տեսությունը:
Ադսորբցիայի կինետիկան: Լիգանդների ադսորբցիան միաչափ ցանցերի վրա (ԴՆԹ): Լիգանդների
ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա որպես պատահական պրոցես: Ներքին աղմուկ: Արտաքին աղմուկի
ազդեցությունը ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Нечипуренко Ю. Д. Статистическая термодинамика связывания лигандов с ДНК и РНК.
Диссертация,М.2005.
2. КапланИ.Г.,Введениевтеориюмежмолекулярныхвзаимодействий,М.,1982
3. Poland D. Ligand binding distributions in nucleic acids. Biopolymers. 2001.V.58. P. 477-490.
4. КительЧ.Статистическаятермодинамика.М,1977,с.336
5. НечипуренкоЮ.Д.,ГурскийГ.В.ТермодинамическиемоделисвязываниялигандовсДНК.//
Биофизика.2003.Т.48.С.773-796.
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2. Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա

3. 6 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

4 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս-2 ժամ, լաբ -2 ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացում դիտարկվում են մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկային վերաբերվող
հարցեր :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ
տեսական մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները զանազան բնույթի
մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Մշակել մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկայի ժամանակակից հիմնահարցերի
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լուծման մոտեցումներ Մշակել մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկայի
ժամանակակից հիմնահարցերի լուծման մոտեցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել
պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիաները որոշող ուժերի բնույթը բյուրեղներում և լուծույթներում:
Պտտական-իզոմերա: Պարզ շղթաների կոնֆորմացիոն վիճակագրական գումարը և միջին
քառակուսային չգռգռված չափսերը: Մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները:
Իդեալական պոլիմերային շղթայի և իդեալական պոլիմերային ցանցի հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. .Т.М.Бирштейн,О.Б.Птицын,Конформациимакромолекул,М.:Наука(1964)
2. П.Флори,Статистическаямеханикацепныхмолекул,М.:Мир(1971)
3. W.L. Mattice, U.W. Suter, Conformational Theory of Large Molecules, Wiley, New York (1994)
4. А.Ю.Гросберг,А.Р.Хохлов,Статистическаяфизикамакромолекул,М.:Наука(1989)
5. K. Huang, LECTURES ON STATISTICAL PHYSICS AND PROTEIN FOLDING, World Scientific
(2006)
1. 0407/Մ14

2. Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում

3. 6 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

4 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս-2 ժամ, լաբ -2 ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսուցանել բարձրամոլեկուլային միացությունների յուրահատկությունները և նրանց մոլեկուլային
բնութագրերի որոշման ժամանակակից մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


նկարագրել բարձրամոլեկուլային միացությունների հատկությունները և լուսաբանել
համակարգի մոլեկուլային բնութագրերի հետ նրանց փոխկապակցվածությունները :

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել ժամանակակից փորձարարական մեթոդները բարձրամոլեկուլային
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միացությունների մոլեկուլային բնութագրերը որոշելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Առաջարկել տարբեր բարձրամոլեկուլային միացությունների մոլեկուլային բնութագրերի
որոշման մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես
խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարձրամոլեկուլային միացությունների մոլեկուլային բնութագրերի որոշման ժամանակակից
մեթոդները և հետազոտման առանձնահատկությունները:
Մակրոմոլեկուլների հիմնական մոլեկուլային բնութագրերը`միջին մոլեկուլային զանգված,
պոլիդիսպերսություն, մակրոմոլեկուլների միջին չափեր, ձև, ճյուղավորվածության աստիճան,
ճկունություն, կոմպոզիցիոն անհամասեռություն, թերմոդինամիկական պարամետրեր:
Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիոն հատկությունները և թերմոդինամիկական վարքը
լուծույթներում: Պոլիմերային նոսր լուծույթների թերմոդինամիկան: Բարձրամոլեկուլային
միացությունների միջին թվային մոլեկուլային զանգվածների որոշման մեթոդները:
Բարձրամոլեկուլային միացությունների հետազոտման մածուցիկաչափության և լուսացրման
մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.Н.Цветков,В.Е.Эскин,С.Я.Френкель,“Макромолекулыврастворе”,М.,Наука,1964.
2. Г.Моравец“Макромолекулыврастворе”,М.,Мир,1967.
3. В.Е.Эскин,Рассеяниесветарастворамиполимеровисвойствамакромолекул,Л.,Наука,1986.
4. Ю.Д.Семчиков.“Высокомолекулярныесоединения”М:“Академия”,2003.
5. М.Б.Лачинов,В.С.Пшежецкий.“Общиепредставленияополимерах”,МГУ,Химическийф-т,
1987.
6. С.Р.Рафиков,В.П.Будтов,Ю.Б.Монаков,“Введениевфизико-химиюрастворовполимеров”,
М.,Наука,1978.
7. А.Д.Антипина,В.А.Касаикин,И.М.Паписов.“Методическиеразработкикпрактическим
работампорастворамполимеров”,МГУ,Химическийф-т,1983.
8. С.Р.Рафиков,С.А.Павлова,И.И.Твердохлебова,“Методыопределениямолекулярноговесаи
полидисперсностивысокомолекулярныхсоединений”М.,1963.
9. Վ. Բարխուդարյան, ՙՄակրոմոլեկուլները լուծույթներում՚, ԵՊՀ, Երևան, 2007:
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1. 0407/Մ15
4.
6.

2. Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդները

4 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս-2 ժամ, լաբ -2 ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատ-

ման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետում ուսուցանել կենսապոլիմերների կառուցվածքի
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել և մեկնաբանել նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների կառուցվածքի
ուսումնասիրման ֆիզիկական և կենսաֆիզիկական մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Հետազոտել և պարզաբանել կենսապոլիմերների կառուցվածքը զանազան միջավայրերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Բացահայտել կապը կենսապոլիմերների կառուցվածքի և նրանց հատկությունները միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները և
տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից մեթոդների
ընտրությունը։
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման և
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ հետազոտական
խմբերի կազմում:
Բ6. Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները:
Կլանման սպեկտրոսկոպիա: Մոլեկուլների կողմից լույսի կլանման տեսությունը: Կլանումը չափող սարքեր: Կլանման սպեկտրոսկոպիա տեսանելի և ՈՒՄ-տիրույթներում:
ԴՆԹ-ի հալման կորերի հետազոտումը:
Ֆլուորեսցենտ սպեկտրոսկոպիա: Ֆլուորեսցենցիան չափող սարքեր:Սեփական ֆլուորեսցենցիա: Ֆլուորեսցենտ թիրախներ: Ֆլուորեսցենցիայի բեվեռացում: Ֆլուորեսցենցիայի
կիրառումը սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ուսումնասիրման համար:
Օպտիկական պտույտի դիսպերսիա և շրջանային դիխրոիզմ: ՕՊԴ և ՇԴ ընդհանուր տեսությունը: ՕՊԴ և ՇԴ չափման սարքավորում: ՕՊԴ և ՇԴ կորերի մեկնաբանում: Կոնֆորմացիոն փոփոխությունների հետազոտումը ՇԴ մեթոդով: Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի ուսումնասիրումը ՕՊԴ և ՇԴ մեթոդներով:
Միկրոկալորիմետրիա: Կենսապոլիմերների կոնֆորմացիոն անցումների թերմոդինամիկական
հետազոտություն: Ջերմակլանման կորերի ստացում և վերլուծություն: Էլեկտրոֆորեզ:
Կենսապոլիմերների վարքը ուժային դաշտում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն.Հ.Կարապետյան,Գ.Վ.Անանյան.Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ: Երևան
2008.
2. Д.Фрайфелдер.Физическаябиохимия.Мир,1980.
3. Ч.Кантор,П.Шиммел.Биофизическаяхимия.Т.2.Мир,1984
4. Л.А.Остерман.Хроматографиябелковинуклеиновыхкислот.Наука,1985.
5. Л.А.Остерман.Методыисследованиябелковинуклеиновыхкислот.Наука,1981.
6. ЗенгерВ.Принципыструктурнойорганизациинуклеиновыхкислот-Москва,Мир,1987г.
7. А.Б.Рубин.Современныеметодыбиофизическихисследований.Практикумпобиофизике.
М.1988.

214

“ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ”
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

ֆիզիկայի մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.07.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան
անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրընպատակ ունի ուսանողներին տրամադրել.


փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի, արագացուց չային տեխնիկայի և ատոմային
էներգետիկայի հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիք և իմացություն:



Միջուկային ֆիզիկայի, արագացուցչային տեխնիկայի և ատոմային էներգետիկայի
բնագավառներում ուսումնասիրվող պրոցեսների մոդելավորման վերաբերյալ գիտելիք և
իմացություն, ինչպես նաև գործնական հմտություններ՝ դրանց նախագծման, մշակման,
ինչպես նաև օպտիմալ աշխատանքային ռեժիմի ստացման վերաբերյալ



Տվյալ ոլորտին առնչվող տվյալներիստացման, համակարգելու և վերլուծելու ունակություն:



գիտամեթոդական, գիտամանկավարժական աշխատանքներ, ինչպես նաև
մանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերով կատարելու
հմտություն, շարունակել ուսումն ասպիրանտուրայում:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
ժամանակակից գիտափորձերը ,
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների
կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով
ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել

ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և
ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5.Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Ա6.Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Ա7. Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների
լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ գիտության
մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների փնջերի և
սինքրոտրոնային ինտենսիվ ճառագայթման կիրառությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային ֆիզիկայի
կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել չափումներ, մշակել և վերլուծել չափումների
արդյունքները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ
կատարելու համար:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և հիդրոգազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման
աշխատանքներ :
Բ4. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը` տեխնոլոգիական, կիրառական կամ գիտական խնդիրների լուծման
նպատակով:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները առաջարկել
լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
Գ4. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր
ստացած գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
« Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա » ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի ոլորտի Հայաստանի
հանրապետության և արտասահմանյան երկրների ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով տվյալ
ձեռնարկության հաստիքացուցակով գործող համապատասխան պաշտոններ.
ա)Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`
 փորձարարական
հետազոտություններ կատարող
գիտաշխատող (կրտսեր , ավագ,
առաջատար և այլն )
 ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում
հետազոտություններ կատարող
գիտաշխատող (կրտսեր , ավագ , առաջատար և այլն )
 փորձարարական
հետազոտությունների
արդյունքների
մշակմամբ
զբաղվող
գիտաշխատող, վերլուծաբան
 Որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական
թեմատիկ
ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանումների կամ խմբերի ղեկավար
բ ) ատոմային էներգետիկայի ոլորտի այլ ձեռնարկություններում`

Ատոմային էներգիայի արտադրության մեջ զբաղված ճարտարագետ
 Ռեակտորային արտադրամասի հերթապահ և պետ
 Ճառագայթային անվտանգության և ռիսկերի գնահատման մասնագետ
 Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության և ճառագայթային մոնիթորինգի
հարցերով զբաղվող մասնագետ
գ ) Մասնագետների պատրաստման բնագավառում
 դասախոս , ասիստենտ.
 ավագ դպրոցներում` ուսուցիչ, մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու:
Հնարավոր աշխատավայրերն են`
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ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնը
 CANDLE հետազոտական կենտրոնը
 ‘’Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Հայաստանի ազգային լաբորատորիա ‘’ հիմնադրամը

‘’Հայատոմ’’ Փակ բաժնետիրական ընկերություն գիտահետազոտական կենտրոնը,
 Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը
 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը
 Հիմնարարևկիրառականհետազոտություններիրականացնողպետականևմասնավորայլձեռն
արկություններ
 բնականգիտություններիուղղվածությամբավագդպրոցներ
Ծրագրիշրջանավարտներըկարողենշարունակելուսումնասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
4. Ժամանակակից սարքավորումներով համալրված լաբորատորիաներ,
5. էլեկտրոնային ռեսուրսներ,
Հայաստանի հանրապետությանև հետազոտական այլ կենտրոնների փորձարարական բազաները
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրայինկողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել ենծրագիրը
մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ "Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի"
մասնագիտությամբ


“ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց ”, Երևան, 2016.

Ծրագրայինայլկողմնորոշիչներ
 Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության ծրագիր
(Ռ Դ)
 Մ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումն առության
ծրագիր ( Ռ Դ)
 ‘’Կուրչատովյան կենտրոն ‘’ հետազոտական համալիրի ուսումնառության ծրագիր (Ռ Դ)
 Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության կողմից մշակված կրթական և
վարժանքային ծրագրերը
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող "Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա" ծրագիրը ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի
ֆակուլտետում երկար տարիների ընթացքում հաջողությամբ գործած " Միջուկային ֆիզիկա և
ատոմային էներգետիկա " ծրագրի օրգանական շարունակությունն է:
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների
Բ1
Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և
հատկությունները և փոխազդեցությունները ֆիզիկան,
միջուկային ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել
հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
չափումներ, մշակել և վերլուծել չափումների արդյունքները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և
ոչ արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա2
Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող
Բ2
Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային
պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի աշխատանքի մոդելավորման
փնջերի, ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին
մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի,
գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ կատարելու
ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
համար:
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3
Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային
Բ3
Կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում,
իրավիճակ ների, միջուկային թափոնների պահեստավորման
ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների
հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման
աշխատանքներ:
Ա4
Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների
Բ4
Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային
տեսակները և դրանց նկարագրող տեսությունները (քվանտային
ճառագայթման փնջերի պարամետրերը` տեխնոլոգիական,
էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և ուժեղ
կիրառական կամ գիտական խնդիրների լուծման նպատակով:
փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5
Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
Բ5
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկմիջուկային, ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ բախումների ֆիզիկան:
բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս:
Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
սեփական հետազոտություններում:
Ա6

Ա7

Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից
ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր

Բ6

Բ7

Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված
հետազոտություններում և այլ գիտափորձերում ստացված
տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական կամ
մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ

էներգիաների լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի
ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ գիտության մեջ և
տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների
փնջերի և սինքրոտրոնային ինտենսիվ ճառագայթման
կիրառությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և
բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում:

Գ2

մտածողություն ցուցաբերելու նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում
հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման և
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:

Գ3

Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման
լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել ժամանակն ու
ռեսուրսների օգտագործումը:
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Անգլերեն-1
Անգլերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Ոչ գծային ֆիզիկա
Մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները
Թվային և ալգորիթմական մեթոդները միջուկային
ֆիզիկայում և ատոմային էներգետիկայում
Միջուկային ռեակտորների գազա-կինետիկ
տեսություն և հաշվարկային հիդրոդինամիկա
Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01

Գ4

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7

Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
X
X
X
X

0405/Մ16
0404/Մ01
0404/Մ01
0406/Մ01
0406/Մ02

Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական
կարողությունները առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ
համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ
ուսումնասիրած բնագավառի ոլորտում, քննարկել
հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:

X
X
X
X

0406/ Մ03

X

0406/Մ04

X
220

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունները
միջուկների և նուկլոնների հետ
Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փնջերի ֆիզիկա
Քվանտային էլեկտրադինամիկա և թույլ
փոխազդեցություններ
Միջուկային ռեակտ. դինամիկա և անվտանգություն
Խմբերի տեսության մեթոդները տարրական
մասնիկների ֆիզիկայում
Ուժեղ փոխազդեցություններ
Գիտափորձի մեթոդիկա և տվյալների մշակում
Ժամանակակից միջուկային ռեակտորներ
Միջուկային ռեակտորների տեխնոլոգիա
Տարրական մասնիկների ոչ արագացուցչային և
տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ռադ. մեթոդները բժշկ. մեջ և կենսատեխնոլոգ.
Միջուկային փոխազդեցությունների և տարրական
մասնիկների ֆիզիկայի ժամանակակից պրոբլեմները

0406/Մ05

X

X

X

X

0406/Մ06

X

0406/Մ07

X

0406/Մ08

X

X

X

X

X

X

0406/Մ10
0406/Մ11
0406/Մ12
0406/Մ13

X
X

X

X
X

0406/Մ14

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

221

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

0406/Մ15
0406/Մ16

X

X

0406/Մ09

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

“ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ”
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ. -4 ժամ
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտակ անանգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով տվյալ
գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3.Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է կացվում
բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի
շուրջ
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”

1. 1602/Մ02

2. Անգլերեն լեզու-2

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել

3. 3 ECTS
կրեդիտ



Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
2. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն և
բառապաշար
3. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին
4. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք` անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական քննարկումների
չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org

1. 0410/Մ01

3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.
լաբ.-2ժամ
I աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և գրադարաններից
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:
 օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
6. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի
հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում
օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free
Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
1. 0407/Մ16

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. ECTS 3

կրեդիտ
4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6.
I-ին աշնանային կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
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պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● Կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6. Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման
հիմնական
հասկացություններ:
Խնդիրը,
հետազոտման
առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ: Գիտա-հետազոտական գործունեության
փուլերն են.
- որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
- ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
- ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
- հետազոտման մեթոդների ընտրություն
- փաստացի նյութի հավաքագրում
- հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ
ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ВолоховаЕ.С.Основныеэтапынаучногоисследования//Молодойученый.2016.№6.С.755-757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/Մtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500КурслекцийНаучно-исследовательскаяработа2011.pdf
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ
Դաս.-2 ժամ

1-ին աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
6. Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
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կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
7. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի
պատկերացումներին:
8. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ժամանակակից

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի
գիտափորձերի արդիական
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
2. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և կիրառական
հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
 առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ:
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները
միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես խմբի
ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկում,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում,
 մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի,
ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների միջուկային
ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային գիտափորձեր: Մեծ
Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը:
Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
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կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային
միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի և
գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ:
Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից
գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից
միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության
վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական
հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում:
Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները և
կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes. Academic
Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in Physics,v.59, N4,
261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 1973
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э, Введение в калибровочные теории и новая физика , Киев,Наукова
думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва, МИФИ,
2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см. также
Phys. Rev. Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals, Springer, 2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method for
inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7, pp. 1451—
1459, 2006.
14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
16. G.I. Burde, Lecture notes on Physics of the Environment, 2004.
17. G. Hooft. Introduction to General Relativity, 2007.
18. С. Вейнберг. Гравитация и космология, Мир, 1975.
19. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Структура и эволюция Вселенной. Наука, 1975.
20. J. Rich. Fundamentals of Cosmology, Springer-Verlag, 2009.
21. Internet based material (www.Wikipedia. org).
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2.

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 2ժամ/ լաբ. 2ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով
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Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ, օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում կիրառվող հիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և մոտեցումները,
նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական
հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ, կատարել փորձեր և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ և փաստեր,
կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և որպես խմբի
ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղների տեսությունն ըստ Զո228

մերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի
էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: ԿրոնիգՊեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները:
Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբևեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բևեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- և սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ, հ. I, h. II, 2015։
7. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
8. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
9. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
10. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2.

Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ.-2, լաբ.-2
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն
տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի
նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն







Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների և
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,
հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար բնագավառներում առաջացող
տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)





ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները, օգտագործել
մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային
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ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի
մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման համար
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն:
ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П.Берже,И.Помо,К.Видаль.Порядоквхаосе.М.:Мир,1991.
4. М.ИРабинович,Д.И.Трубецков.Введениевтеориюколебанийиволн.М.:Наука,1984.
5. R.H.Enns.It’sNonlinearWorlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.
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2. Թվային և ալգորիթմական մեթոդները միջուկային ֆիզիկայում և
ատոմային էներգետիկայում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ քննության
Դասընթացի նպատակնէ`
ուսուցանել և կիրառելիության տեսակետից տիրապետման հասցնել C/C ++ ծրագրավորման
լեզվի հիմնական տարրերը, համակարգչում տվյալների ներկայացման ձևերը,
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ծրագրավորման ալգորիթմները (հատկապես թվային մեթոդները ):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելֆիզիկական խնդիրներ համակարգչային մեթոդներով.
2. Որոշել C/C ++ ծրագրավորման լեզվով ալգորիթմները.
3. Արտահայտել C/C ++ ծրագրավորման լեզվով կոնկրետ ֆիզիկակա խնդիր:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել միջուկային հետազոտություններում համակարգչային մեթոդներով ֆիզիկական
խնդիրների լուծման կարևորությունը.
2. Վերլուծել անհրաժեշտ ալգորիթմների ու թվային մեթոդների կիրառման
արդյունավետությունը :

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մշակել առաջադրված խնդրի համար ծրագրավորման ալգորիթմը և կազմել ծրագիր C / C ++
ծրագրավորման լեզվով.
2. վերլուծել տվյալների ներկայացման և համակարգչում մուտքագրման ձևը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների
կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով
ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ1 Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,գործնական աշխատանք
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
2. մասնակցություն քննարկումներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
9. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, համակարգիչներ և ծրագրավորման լեզուներ: C/C++ ծրագրավորման լեզվի տարրերը: Տվյալների ներկայացումը C/C++ -ում: C/C++ -ի հիմնական թվաբանական և տրամաբանական
գործողությունները և օպերատորները: C/C ++ -ի հիմնական համեմատության գործողությունները և
օպերատորները:Մասսիվներ: Ցիկլի օպերատորներ: ստեկ, հերթ, ցուցակ: Ռեկուրսիա: Ցուցիչ231

ներ:Կլաստեր, կլաստերի կոնստրուկտորներ: Պոլիմորֆիզմ: Ժառանգականություն: Շաբլոններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, Data Structures and Algorithms, Springer, 2003.
2. B. Stroustrup The C++ Programming Language, , World Nuclear University Press .2005
3. P. Deite
C++ How to Program, Springer, 1998.
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Միջուկային ռեակտորների գազակինետիկ տեսություն և
հաշվարկային հիդրոդինամիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
5.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել`
1. հաշվարկային հիդրոդինամիկայի հիմունքների
2. ԱԷԿ-ներում նրանց կիրառությունների մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Ներկայացնել միաֆազային և երկֆազային հեղուկի շարժման հավասարումները և
հաշվարկային մեթոդները:
Ծանոթացնել հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման հավասարումներին
եռաչափ դեպքի համար
Լուսաբանել ԱԷԿ-ի համակարգերի մոդելավորման սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Օգտագործել հիդրոդինամիկական հաշվարկները ԱԷԿ-ների անվտանգության ապահովման
հիմնախնդիրներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարել պարզագույն հիդրոդինամաիկան հաշվարկներ ԱԷԿ-ների նորմալ և վթարային
վիճակների համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային ռեակտորների
կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով
ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6 Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ3 Կատարել
միջուկային
ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և հիդրոգազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի
գիտափորձերում
կատարել
հետազոտություններ
և
պրոցեսների
մոդելավորման
աշխատանքներ:
Բ5.
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն
օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Գ3 Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները առաջարկել
լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
232

2.
քննարկում
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիդրոդինամիկայի հիմունքները և հիդրոդինամիկական հաշվարկների դերը ԱԷԿ-ների
անվտանգության հիմնավորման մեջ: Հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման
հավասարումները եռաչափ դեպքի համար: Միաֆազ հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման
հավասարումները կանալային մոդելի դեպքում: Երկֆազ հեղուկի շարժման և էներգիայի
պահպանման հավասարումները կանալային մոդելի դեպքում: Տուրբուլենտ և լամինար հոսքերի
դեպքում կանալի պատերի հետ շոշափող լարումների հաշվարկի հիմունքները: Տուրբուլենտ և
լամինար հոսքերի դեպքում միջֆազային շոշափող լարում ների հաշվարկի հիմունքները: ԱԷԿ-ի
համակարգերի մոդելավորման սկզբունքները: Պարզագույն հիդրոդինամաիկական հաշվարկներ
ԱԷԿ-ների նորմալ և վթարային վիճակ ների համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С. М. Фейнберг, С .Б. Шихов, В .Б. Троянский. Теория ядерных реакторов. Москва,
Атомиздат, 1978.
2. Ф. Кап. John G. Collier, Convective boiling and condensation, Third edition, Oxford science
publication, 1996
3. Д. Бэлл , С. Глестон. Теорияядерныхреакторов’, Москва, Атомиздат, 1979.
4. Ф . Я . Овчинников, Эксплуатационные режимы водо-водянныõ энергетическиõ
реакторов, Москва, Энерготомиздат, 1988.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ04

2. Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ քննության
1. Դասընթացինպատակնէ`
 ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող նեյտրոնաֆիզիկական
պրոցեսների
 մոդելավորման ժամանակակից հաշվարկային ծրագրերը և դրանց մեջ օգտագործվող ինտեգրալ և ինտեգրո-դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական թվային մեթոդները :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել միջուկային ռեակտորների մոդելավորման ժամանակակից հաշվարկային
ծրագրերը և դրանց օգտագործման եղանակները
2. Նկարագրել միաչափ և բազմաչափ դիսկրետ օրդինատների (Sn) մեթոդները և ծրագրերը.
TRITON/NWET (SCALE)

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու ռեակտորների մոդելավորման հաշվարկային ծրագրերի հիմքում ընկած
հավասարումների լուծման թվային մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Մոդելավորել միջուկային ռեակտորներում ընթացող նեյտրոնա- ֆիզիկական
պրոցեսները` օգտվելով ինչպես ժամանակակից հաշվարկային, այնպես էլ իր կողմից
մշակված սեփական ծրագրերից :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային ռեակտորների
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կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով
ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա6 Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ3 Կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման աշխատանքներ:
Բ5.
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն
օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ժամանակակից հաշվարակային մեթոդներ և. հաշվումներ: Միջուկային ռեակտորների
մոդելավորման հավասարումների տիպերը: Տեղափոխության ինտեգրո-դիֆերենցիալ,
Ժամանակից կախվածություն պարունակող հավասարումներ:Դիֆուզիայի հավասա րում,
հավասարման թվային լուծումը, դիֆուզիոն ծրագրեր: Հաշվարկային մեթոդներ` դետենմենստիկ և
հավանականային: Միաչափ և բազմաչափ դիսկրետ օրդինատների (S n) մեթոդներ և ծրագրեր.
TRITON/NWET (SCALE): Նոդալ և սինթեզի մեթոդները` ֆիքսված աղբյուրի և սեփական արժեքի
խնդիր ներում, տարածա-ժամանակային կինետիկայում: Բախման հավանականությունների
մեթոդներ և ծրագրեր: Պատահական թվեր: Հավանա կանության բաշխման ֆունկցիա: Մոնտե Կարլո մեթոդ (այդ թվում `անալոգային և ոչ անալոգային), կիրառությունները ռեակտորի
նեյտորնաֆիզիկական բնութագրերի մոդելավորման խնդիրներում Մոնտե Կարլո ծրագրեր. KENOVI (SACLE), MCNPX:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Duderstadt , L. J. Hamilton, Nuclear Reactor Analysis, Wiley (1976).
2. W. M. Stacey, Nuclear Reactor Physics, J. Wiley and Sons (2004).
3. E. E. Lewis and W. E. Miller, Computational Methods of Neutron Transport 1993.
4. Ս.Բզնունի Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկ, Էլեկտրոնային դասագիրք.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ05

2. Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունները միջուկների և
նուկլոնների հետ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
2. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել `
 խորացված և մաթեմատիկորեն հիմնավորված գիտելիքներատոմային միջուկների
և նուկլոնների հետ էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունների վերաբերյալ
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 փորձարարական հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել էլեկտրոն-միջուկ, ֆոտոն-միջուկ փոխազդեցությունների ժամանակ դիտվող
հիմնական ֆիզիկական երևույթները
2. Նկարագրել էլեկտրոնային և ֆոտոնային փնջերի միջոցով միջուկների ուսումնասիրության
մեթոդները
3. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկություն ները և
փոխազդեցությունները նկարագրող ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել` էլեկտրոն-միջուկ, ֆոտոն-միջուկ փոխազդեցությունների ուսումնասիրության
հիմնական խնդիրները և դրանցլուծման համար անհրաժեշտ տեսական և փորձարարական
մոտեցումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել բարձր էներգիանների և տարրական մասնիկների ֆիզիկայի փորձարարական
խնդիրներ, գիտելիքները համադրել հարակից այլ ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները
ֆիզիկան, հետազոտությունների
փորձարարական
մեթոդները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4.
Նկարագրել
բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և
ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5 Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել
մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ1. Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային ֆիզիկայի
կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել չափումներ, մշակել և վերլուծել չափումների
արդյունքները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից
պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ
կատարելու համար:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Սարքավորումներ (արագացուցիչներ, բևեռացված
թիրախներ, մագնիսական սպեկտ րոմետր)
Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների ուսումնասիրության
համար : Արգելակային
ճառագայթում, ֆոտոնային, այդ թվում և բևեռացված, փնջերի ստացում: Ֆոտո- և էլեկտրածնման
ռեակցիաների կինեմատիկա, ինվարիանտ մեծություններ` ինվարիանտ և չբավականացնող
զանգված: Հիմնական դետեկտորները (սցինտիլյացիոն և Չերենկովյան հաշվիչներ), էլեկտրոմագնիսական և հադրոնային կալորիմետրերը բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում: Դրանց
աշխատանքի ֆիզիկական հւմբունքները: Ֆոտո - և էլեկտրածնման ռեակցիաների ամպլիտուդներ
(մուլտիպոլային, պարույրային ,իզոսպինային): Գաղափար “լրիվ փորձի” մասին:Էլեկտրոն-պրոտոն
առաձգական ցրումներ: Նուկլոնների և միջուկների ֆորմֆակտորներ: Ֆոտոծնման մոդելներ
(ռեզոնանսային, քվարկային, վեկտորական դոմինանտության): Էլեկտրածնման ռեակցիաներ
(էքսկլյուզիվ, ինկլյուզիվ,կիսաինկլյուզիվ): Սպին- կրիզիս: Արդիական գիտափորձեր էլեկտրոնային արագացուցիչների վրա ( ԵրՖԻ-ԱՐՈՒՍ, Jlab-CEBAF ) :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А .М. Балдин и др. Кинематика ядерных реакций, Москва, Наука , 1959
2. В. Локк,Д.Миздей. Физика частиц промежуточных энергий , Москва, Мир, 1972
3. Б.Фелд. Модели элементарных частиц, Москва, 1971
4. R.L. Walker, Physical Review, vol. 182, 1729, 1969
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ06

2. Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փնջերի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել՝
 խորացված գիտելիքներ բարձր էներգիաների տիրույթում լիցքավորված մասնիկների
ժամանակակից արագացուցիչների մասին,
 գիտելիքներ լիցքավորված ռելյատիվիստական մասնիկների ճառագայթման ֆիզիկական
սկզբունքների վերաբերյալ,
 գիտելիքներ ճառագայթման կոհերենտ աղբյուրների, ազատ էլեկտրոնների վրա հիմնված
լազերների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել լիցքավորված մասնիկների ցիկլիկ և գծային արագացուցիչների աշխատանքի
հիմնական սկզբունքները
2. Ներկայացնել ռելյատիվիստիկ մասնիկների ճառագայթման հիմնական տեսակները,
ճառագայթման սպեկտրային և տարածական բաշխումները
3. Քննարկել սպոնտան և կոհերենտ ճառագայթման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվարկել բարձր էներգիաներով մասնիկների փնջերի ստացման հիմնական խնդիրները
2. Լուսաբանել լիցքվորված մասնիկների փնջերի արագացման և ֆոկուսացման ֆիզիկական
հիմունքները
3. Վերլուծել ճառագայթման ժամանակակից աղբյուրների աշխատանքի հիմնական
սզկբունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արհեստավարժ մոտեցում ցուցաբերել արագացուցչային ֆիզիկայի և տեխնիկայի
բնագավառում ժամանակակից հիմնախնդիրների լուծմանը
2. Մեկնաբանել տարբեր միջավայրերում ռելյատիվիստիկ մասնիկների ճառագայթման
արդիական հարցերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.
Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների
լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ գիտության
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մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների և սինքրոտրոնային
ինտենսիվ փնջերի կիրառությունները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից
պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ
կատարելու համար:
Բ4. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը` տեխնոլոգիական, կիրառական կամ գիտական խնդիրների լուծման
նպատակով:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում,
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդյունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարժման հավասարումներ և մասնիկների ֆոկուսացում: Ցիկլիկ արագացուցիչներ և լայնական
տատանումների կայունություն: Երկայնական տատանումներ և մասնիկների ինքնափուլավորում:
Ռեզոնանսներ: Մասնիկների ներարկում արագացուցիչ և արտահանում արագացուցչից: Կոլեկտիվ
էֆեկտներ արագացուցիչներում: Ճառագայթային էֆեկտներ արագացուցիչներում: Մասնիկների
գծային արագացուցիչներ:
Ռելյատիվիստական մասնիկների կինեմատիկա: Սինքրոտրոնային ճառագայթում: (լիցքավորված)Մասնիկների ճառագայթումը պարբերական մագնիսական դաշտերում: Ճառագայթման
սպեկտրային և անկյունային բաշխումը: Սինքրոտրոնային ճառագայթման ժամանակա կից
աղբյուրները: Չերենկովյան և քվազի-չերենկովյան ճառագայթում:Արգելակային ճառագայթում:
Ճառագայթման կոհերենտ աղբյուրներ: Լազերներ ազատ էլեկտրոնների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Н.Лебедев, А.В.Шальнов., ‘Основы физики и техники ускорителей, (Учебное пособие для
физ.спец.вузов). Энергоатомиздат, 1981-83.
2. А. А. Коломенский. Физические основы методов ускорения заряженных частиц (Учеб. пособие
для физ.спец.вузов). – М.: Изд-во МГУ, 1980.
3. H. 3. Wiedemann,, Particle Accelerator Physics , Springer, 1999.
4. В. Л. Гинзбург, В. Н. Цытович, Переходное излучение и переходное рассеяние, Москва, Наука,
1984г.
5. М. Л. Тер-Микаелян, Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких энергиях ,
Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1969.
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6.

И.М.Тернов, В.В.Михайлин, В.Р. Халилов. Синхротронное излучение и егօ применение.

7.
8.

Москва, Изд-во МГУ, 1980.
H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ07

2. Քվանտային էլեկտրադինամիկա և թույլ փոխազդեցություններ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել
 խորացված գիտելիքներ քվանտային էլեկտրադինամիկայում տարամիտումների վերացման
մեթոդի և էլեկտրադինամիկական պրոցեսների կտրվածքների հաշվման տեխնիկայի
մասին,
 էլեկտրոն-պոզիտրոն հանդիպակաց փնջերում բախումների ֆիզիկան` չեզոք պրոցեսների
հաշվառմամբ, տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցությունների Ֆերմիի V-A
տեսության վերաբերյալ,

միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդե ցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել քվանտային էլեկտրադինամիկայի վերանորմավորվող տեսության, էլեկտրոն –
պոզիտրոն հանդիպակաց փնջերի ֆիզիկայի և էլեկտրաթույլ փոխազդեցություն ների
միացյալ տեսության հիմունքները
2. Լուսաբանել մասնիկների թույլ փոխազդեցությունները նկարագրող Ֆերմիի տեսության և
դրանց առանձնահատկությունները նկարագրող կարևորագույն փորձերը
3. Նկարագրել միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառել մասնիկների էլեկտրամագնիսական և թույլ փոխազդեցությունների
մեխանիզմները դաշտերի քվանտային տեսության և էլեկտրաթույլ թոխազդեցությունների
միացյալ տեսության շրջանակներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Հաշվել հիմնական էլեկտրամագնիսական պրոցեսների կտրվածք ները և պրոցեսներ չեզոք
հոսանքների հաշվառմամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
Նկարագրել
բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և
ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել
մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական կամ
մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման և
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ցրման մատրիցի դիագրամների կառուցվածքը: Էլեկտրոնի և ֆոտոնի էներգիական մասեր: ‘’
Ֆոտոն- ֆոտոն ‘’ դիագրամ: Վակուումային օղակներ:Էլեկտրոնի և ֆոտոնի Գրինի լրիվ
ֆունկցիաներ: Դայսոնի հավասարումը: Գրինի
ֆունկցիաները որպես վակուու մային միջին:
Ուլտրամանուշակագույն տարամիտումներ ՔԷԴ-ի չբերվող դիագրամներում:
ՔԷԴ—ում
տարամիտումների վերանորմավորման
նախադրյալները: Էլեկտրոնի զանգվածի և լիցքի
վերանորմավորումը:ՔԷԴ – ում տարամիտումների վերացման ցուցադրումը արտաքին էլեկտրական
դաշտում էլեկտրոն ների ցրման օրինակի վրա: Ցրման կտրվածքների հաշվումը էլեկտրոնների
ցրման,
կոմպտոն
-էֆեկտի,
էլեկտրոն
-պոզիտրոն
աննիհիլյացիոն
պրոցեսների
+
համար:Հանդիպակաց e - e
փնջերով պրոցեսների ուսումնասիրություն չեզոք հոսանքի
+
+
+
+
ներդրման հաշվառմամբ (e + e  e + e , e + e  + ): Միջան կյալ W, Z բոզոնների և Հիգսի
H-բոզոնի հատկությունները : Հիգսի բոզոնի փոխազդեցու թյունները ֆոտոնների , քվարկների և
գլյուոնների հետ; Գաղափար Մեծ Միավորման մոդելների մասին:
Կառուցվում է միացյալ
էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսությունը:
Կաբիբո-Կոբայաշի –
+
Մասկավայի խառնման մատրիցան (կառուցում և վերլուծություն):e - e հանդիպակաց փնջերով
պրոցեսները չեզոք հոսանքի ներդրման հաշվառմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А . И. А xиезер, В. Б. Берестецкий , Квантовая электродинамика , Москва, 1981
2. Л. Райдер, Квантовая теория поля , Москва , Мир , 1987
3. С. М. Биленький, Введение в диаграммную теxнику Фейнмана и физику электро слабыx
взаимодействий, Москва, Энергоатомиздат , 1990
4. Р.Фейнман.Квантоваяэлектродинамика,Москва,Мир, 1964.
5. Л. Б. Окунь, ‘ Лептоны и кварки . Москва, Наука, 1987.
6. Ф. Хелзен, А.Мартин, Кварки и лептоны, Москва, Мир , 1987 .
7. М. Пескин, Д. Щредер, Введение в квантовую теорию поля , Ижевск, 2001
8. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ08

2. Միջուկային ռեակտորների դինամիկա և անվտանգություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7 առանց ընթացիկ գնահատման
9. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ ռեակտորներում տեղի ունեցող դինամիկ
պրոցեսների մասին,
 ծանոթացնել ռեակտորների միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության ապահովման
ազգային և միջազգային հայեցակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. Քննարկել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող պրոցեսները
2. Ներկայացնել անվտանգության ֆունկցիաները, սկզբունքերը և ապահովման մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող դինամիկական պրոցեսների
ֆիզիկան և անվտանգության գնահատման մեթոդների էությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող դինամիկական պրոցեսները
2. Գնահատել միջուկային ռեակտորների անվտանգության մակարդակը և
դրահամապատասխանությունը ազգային և միջազգային պահանջներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով ռեակտորի
կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6.
Ներկայացնել
միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Բ3. Կատարել
միջուկային
ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և հիդրոգազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի
գիտափորձերում
կատարել
հետազոտություններ
և
պրոցեսների
մոդելավորման
աշխատանքներ:
Բ5.
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն
օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Գ1. Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռեակտորների կինետիկայի կետային մոդել: Ռեակտորի դինամիկան ռեակտիվության փոփոխության դեպքում: Ռեակտիվության հակադարձ կապեր: Ռեակտորի կայունու թյուն.Ռեակտորի
կինետիկայի կետային մոդելի սահմանափակությունը:Միջուկային վառելիքի այրում:Ռեակտորի
թունավորում: Ռեակտորի կառավարման օրգաններ և կառավարման օրգանների էֆեկտիվության
հաշվարկ:Ռեակտորի ավտանգության հայեցակարգը:Ռեակտորի բնորոշ ռիսկերի որոշումը:
Անվտանգության մշակույթ: Վթարների և անցումային պրոցեսների դասակարգում: Նախագծային,
արտանախա գծային և ծանր վթարներ:Անվտան գության չափորոշիչներ և համակարգեր:Արտանա
խագծային, նախագծային և ծանր վթարների ֆիզիկական պատճառները: Անվտանգության
հավանականային վերլուծություն (ԱՀՎ): Անվտանգության հավանակա նային վերլուծություն (ԱՀՎ)
կիրռման տիրույթ: ԱԷԿ-ների վթարների վերլուծություն:ՀԱԷԿ հոսանքա զերծման վթարի վերլուծություն: Տեղի ունեցած վթար ներից քաղված դասեր:
240

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. L: David. R Hetrick, Dynamics of Nuclear Reactors, 2000
2. O. Karl, D.Ott , Robert J. Neuhold , Introductory Nuclear Reactor Dynamics, 2001
3. N Weston M. Stacey, Nuclear Reactor Physics, 2007
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Խմբերի տեսության մեթոդները տարրական մասնիկների ֆիզիկայում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
9. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ խմբերի տեսության վերաբերյալ` հաշվի առնելով
դրանց կարևորությունը տարրական մասնիկների համաչափություների բացահայտման
գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել SU(N) խմբերը , տարրական մասնիկների համաչափությունները, իզոտոպ
ինվարիանտությունը և հադրոնային մուլտիպլետները
2. Նկարագրել հադրոնային վիճակների գունավոր SU(3) համաչափությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել SU(2) և SU(3) խմբերի և հադրոնային վիճակների գունային
համաչափությունների միջև կապի ֆիզիկական էությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կազմակերպել իզոմուլտիպլետներ և մեկնաբանել տարբեր ունիտար մուլտի պլետների
կազմում գտնվող տարրական մասնիկների փոխազդեցությունների բնութագրերը և
էությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և
ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ բախումների
ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների ֆիզիկայի
ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարու241

նակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմբերի տեսության կանխադրույթները: SU(N) խմբերի և նրանց ‘’չբերվող ներկայացումների’’
հատկությունները: Հադրոնային վիճակների գունավոր SU(3) համաչափությունը: Իզոտոպ
ինվարիանտությունը և նրա կապը SU(2) խմբի մուլտի պլետների հատկությունների հետ:
Հադրոնների ունիտար SU(3) համաչափության հետևանքների ուսումնասիրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Садбери, Квантовая механика и физика элементарных частиц, Москва, «Мир», 1989.
2. Нгуен Ван Хьеу, Лекции по теории унитарной симметрии элементарных частиц , Москва,
Атомиздат, 1967.
3. Л. Райдер, Элементарные частицы и симметрии< Москва, Наука, 1983.
4. Ф. Хелзен, А. Мартин, Кварки и лептоны , Москва, Мир, 1987.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Ուժեղ փոխազդեցություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7 առանց ընթացիկ գնահատման
6. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ խմբերի տեսության վերաբերյալ` հաշվի առնելով
դրանց կարևորությունը տարրական մասնիկների համաչափություների բացահայտման
գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել Ուժեղ (գունային )փոխազդեցությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ԼուսաբանելԲյորկենի սքեյլինգի երևույթը և նրա փորձարարական ապացույցը,
պարտոնային մոդելի էությունը
2. Վերլուծել քվարկների և գլյուոնների փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել քվարկ-գլյուոնային տեսության շրջանակներում հադրոնային պրոցեսների
ուսումնասիրության գիտափորձերի արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները
ֆիզիկան, հետազոտությունների
փորձարարական
մեթոդները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4.
Նկարագրել
բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և
ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել
մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
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Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրոնների առաձգական ցրումները պրոտոնի վրա: Նուկլոնային ֆորմֆակտորներ, Ռոզենբլյուտի բանաձևը: Էլեկտրոնների ոչ առաձգական ցրումները նուկլոնների վրա: Պրոտոնային
թիրախի փլուզումը: Նուկլոնների կառուցվածքային ֆունկցիաներ: Պարտոնային մոդել, կառուցվածքային ֆունկցիաների վարքը, Բյորկենի սքեյլինգ: Դրելլ- Յանի տիպի պրոցեսներ: Միջանկյալ
բոզոնների ծնումը հադրոնային ռեակցիաներում:
Կիսա ինկլյուզիվ պրոցեսներ, հադրոնների
ծնումը, քվարկների ֆրագմենտացիայի մոդել: Պարտոնային մոդելը որպես քվանտային քրոմոդինամիկայի (ուժեղ փոխազդեցություն ների տեսության) նախատիպ:
Քվանտային
քրոմոդինամիկան որպես “գունային “ փոխազդեցությունների
ոչ աբելյան տրամաչային
տեսություն: ‘’Վազող’’ կապի հաստա տունը քվանտային քրոմոդինամիկայում : ‘’Ասիմպտոտիկ’’
ազատություն և ‘’կոնֆայն մենտ’’: Քվարկների և գլյուոնների գունային լիցք, գունային փոխազդեցություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф. Хелзен, А.Мартин, Кварки и лептоны, Москва, Мир, 1987.
2. М.Б. Волошин, К.А. Тер-Мартиросян. Теория калибровочных взаимодействий
элементарных частиц . Москва, Энергоатомиздат, 1984.
3. Т. П. Ченг, Л. Ф. Ли. Калибровочные теории в физике элементарных частиц,
Москва,
Мир. 1987
4. Лидер Э, Предацци Э, Введение в калибровочные теории и ‘’новая физика’’, Киев,
Наукова думка, 1990
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0406/Մ11

2. Գիտափորձի մեթոդիկա և տվյալների մշակում

4. Շաբաթական 2 ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. – 2ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողներին հաղորդել խոր գիտելիքներ բարձր էներգիաների ֆիզիկայի փորձարարական
մեթոդների վերաբերյալ

սովորեցնել, թե գիտափորձերում տեխնիկական ինչ միջոցներով պետք է ստանալ
մասնիկների գրանցման մասին ինֆորմացիան և ինչպես պետք է մշակել այն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`


ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել ժամանակակից գիտափորձերում կիրառվող դետեկտորների աշխատանքի
ֆիզիկական սկզբունքները և դրանց կիրառությունների տիրույթները
2. Ներկայացնել ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդները և փորձարարական
սարքերից տվյալների արդյունավետ դուրս բերման և գրանցման ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել թե գիտափորձերի նախագծման ու չափումներից ստացվող տվյալների
մշակման ժամանակ փորձի արժեքի ու արդյունավետության միջև փոխկապակցության
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խնդիրը լուծելիս ինչպես հասնել լավագույն արդյունքի
2. Իրականացնել մեծ քանակությամբ տվյալներ գրառում` առանց դրանց որակի
աղավաղման:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ինքնուրույն կազմակերպել որոշակի գիտափորձի սխեմա` ապահովելով տվյալների
չափման և գրանցման համար պահանջվող նախնական պայմանները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները
ֆիզիկան, հետազոտությունների
փորձարարական
մեթոդները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել
մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Ա7.
Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների
լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ գիտության
մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների փնջերի և սինքրոտրոնային
ինտենսիվ ճառագայթման կիրառությունները:
Բ5.
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն
օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ2. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լիցքավորված մասնիկների արգացուցիչների աշխատանքի սկզբունքը և տեսակները:
Մասնիկների դետեկտորների տեսակները և բնութագրական հատկությունները: Մասնիկների
բնութագրերի չափումը: Մասնիկների նույնացման մեթոդները: Դեպքերի գրանցման տրիգերներ և
տրիգերների կառուցման մեթոդները: Տվյալների արտահանումը դետեկտորներից և բազմալարային
համեմատական խցերից, կոդավորման եղանակներ: Տվյալների մշակում և դեպքերի
վերականգնում, վիճակագրական մեթոդներ, համապատասխան ծրագրային փաթեթների
օգտագործում,Մոնտե Կարլոյի մեթոդ: Փորձարարական արդյունքների գնահատում GEANT
ծրագրային փաթեթի միջոցով: Գիտափորձեր բարձրէներգիաների ֆիզիկայի տիրույթում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.Н.Лавренчик, Постановка физического экспкримента и статистическая обработка его
результатов, Москва, Энергоатомиздат, 1986
2. Կլաուս-Գրուպեն, Մասիկներիդետեկտորներ, Երևան 2002
244

3.

1. 0406/Մ12

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

2. Ժամանակակից միջուկային ռեակտորներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին մատուցել խոր գիտելիքներ ժամանակակից տարբեր տիպի միջուկային
ռեակտորոներում իրականացված տեխնիկական լուծումների և դրանց ֆիզիկական
հիմունքների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել 4-րդ սերնդի միջուկային ռեակտորներում կիրառված տեխնոլոգիական
լուծումները:
2. Նկարագրել ջերմային նեյտրոններով և գերբարձր ջերմաստիճանային ռեակտորը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել ժամանակաից ռեակտորներում առաջարկված տեխնոլոգիական լուծումների
ֆիզիական հիմունքերը, ռեակտորներում տեղի ունցեղ ֆիզիկական պրոցեսների
էությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Մեկնաբանելժամանակակից ռեակտորներում տեղի ունցեղ ֆիզիկական պրոցեսների
մեխանիզմները, գնահատել դրանց ազդեցությունը ռեակտորների անվտանգության վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային ռեակտորների
կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով
ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6.
Ներկայացնել
միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Բ5.
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն
օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները առաջարկել
լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջերմային նեյտրոններով ռեակտոր: Գերբարձր ջերմաստիճանային ռեակտոր (VHTR–very high
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temperature reactor): Ջերմային նեյտրոններով ռեակտորներ: Ջրով հովացվող վերկրիտիկական
ռեակտոր (Supercritical water cooled reactor):՝Ջերմային նեյտրոններով ռեակտորներ: Հալված աղերով
ռեակտոր (MSR-Molten-salt reactor): Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Գազահովացվող արագ
ռեակտոր (GFR - Gas-cooled fast reactor): Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Նատրիումով հովացվող
ռեակտորներ (SFR - Sodium-cooled fast reactor: Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Կապարով
հովացվող ռեակտորներ (LFR - Lead-cooled fast reactor)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ian Hore-Lacy, Nuclear Energy in the 21st Century, World Nuclear University Press
2. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ13

2. Միջուկային ռեակտորների տեխնոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին մատուցել խորը գիտելիքներ միջուկային ռեակտորներում կիրառվող
տեխնոլոգիական ցիկլերի վերաբերյալ,

ծանոթացնել ԱԷԿ-ների կառուցվածքային սխեմային և շահագործման սկզբուներին :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել ԱԷԿ-ների շահագործման և կառուցվածքային սկզբունքները
2. Նկարագրել ԱԷԿ-ների վթարային վիճակների վերլուծության սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել ԱԷԿ-ներում կիրառվող տեխնոլոգիաների սկզբունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստանալ անհրաժեշտ պարզագույն գնահատումներ տարբեր տեխնոլոգիաների ներդրման
առումով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով ռեակտորի
կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6.
Ներկայացնել
միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Բ5.
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն
օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները առաջարկել
լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԱԷԿ-ների դասակարգումն ըստ նպատակային կիրառման: Միջուկային ռեակտորների տեսակները:
ԱԷԿ-ների հիմնական տեխնոլոգիական գծապատկերները և սարքավորումները: ԱԷԿ-ների
անվտանգությունը ապահովող սարքավորումների և համակարգերի կառուցման և շահագործման
սկզբունքները: ԱԷԿ-ների վթարային վիճակների վերլուծության սկզբունքները: ԱԷԿ-ների
անվտանգության համակարգերի ներդրման համար անհրաժեշտ հիմնավորումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Պ. Սահակյան., Վ Գ Պետրոսյան ВВЭР-440 ռեակտորների շահագործման և կառավարման
հիմունքներ, Երևան, ՀՊՃՀ 2006 93 էջ
2. Т. Х. Маргулова., Атомные электрические станции . Учебник для вузов. Москва: Высшая школ ,
1985.
3. Ф. Я. Овчинников и др. Эксплуатация реакторных установок Нововоро нежской АЭС. Москва:
Атомиздат, 1972
4. В. Е. Дорощук. Ядерные реакторы на электростанциях. Москва, Атомиздат, 1977.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Տարրական մասնիկների ոչ արագացուցչային և տիեզերական
ճառագայթների ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ գիտական մեթոդոլո գիայի վերաբերյալ
 տալ նախնական գիտելիքներ բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայում պրոցեսների մոդելավորման
հմտություն
2. Նկարագրել տիեզերական ճառագայթների արագացման մեխանիզմները, մթնոլորտ և
դետեկտոր ներ ներթափանցող հոսքերը , գրանցող սարքերի արձագանքի ֆունկցիան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել տիեզերական ճառագայթների դերը որպես արդյունավետ միջոց` տիեզերքի
ուսումնասիրության գործընթացում
2. Լուսաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Գնահատել `ընտրանքային մեթոդը, վիճակագրական լուծումների և գնա հատման
տեսությունը
2. Արժևորել սարքերի ժամանակային շարքերում պիկերի հավաստիության մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա6.
Ներկայացնել
միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
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կամ
մոդելային կանխատեսումների
արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել
ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման
լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ
պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
Գ4. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջնային տիեզերական ճառագայթներ: Հոսքերի ուսումնսիրությունը տարածության երկրամերձ
տիրույթներում: Գալակտիկական և արեգակնային տիեզերական ճառագայթ ների հոսքերի
մոդելների
կառուցումը:Երկրորդական
մասնիկների
սպեկտրների
բնութա
գրերի
ստացումը:Մասշտաբի պարամետ րերի և բաշխման ֆունկցիաների տեղաշարժի գնահատման
պարամետրական և ոչ պարամետրական մեթոդները:Գիտափորձերի տվյալ ների մշակման
մեթոդները: Չերենկովյան մթնոլորտային դիտակներ:Մթնոլորտային լայն հեղեղներ գրանցող
սարքերի աշխատանքի մոդելավորում:Առաջնային մասնիկների էներգիայի չափման
և դրանց
նույնացման
մեթոդները` չափումներում հադրոնային ֆոնի առկայության պայմաններում:
`Նեյրոնային ցանցերի մաթեմատիկական մոդելներև ուսուցման տեսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ô. Áîóì, П. ôîãåëü, Ôèçèêàìàññèâíûõíåèòðèíî, Ìîñêâà, Ìèð 1990ã
2. Г.Êëàîäîð-Êëàèíãðîòõàóç, À. Ùòàóäò, Íåóñêîðèòåëüíàÿôèçèêàýëåìåíòàðíûõ÷àñòèö,
Ìîñêâà, Íàóêà, 1997ã .
3. Гулд, Тобачник, Компьютерное Моделирование в Физике, ч.1,2, Москва 1995
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. ռադիացիոն մեթոդները բժշկության մեջ և կենսատեխնոլոգիաներում

3. ECTS 6
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել
 խոր գիտելիքներ դիֆրակցիոն և սպեկտրային ժամանակակից մեթոդներին,
 բժշկության մեջ, նանո- և կենսատեխնոլոգիաներում այդ մեթոդներով արդեն լուծված
խնդիրների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել ռադիացիոն մեթոդներով հետազոտական խնդիրների լուծման ոլորտները
2. Նկարագրել բժշկության, կենսատեխնոլոգիաների և նանոտեխնոլոգիաների բնագավառում
ռադիացիոն մեթոդների կիրառությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել դիֆրակցիոն և սպեկտրային մեթոդների էությունը և տեսական հիմունքները
2. Բացահայտել ռադիացիոն չափումներում մեծ ճշտությունների, սարքերի զգայունության,
լուծող ուժի , այլ պարամետրերի լավագույն բնութագրերի կարևորությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կկարողանա Առաջադրված խնդրի արդյունավետ լուծման համար ընտրել լավագույն
ռադիացիոն մեթոդ, մշակել և ներկայացնել չափում ների արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6.Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից
պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ
կատարելու համար:
Բ5.Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել
ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները առաջարկել
լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Ռադիացիոն մեթոդների դասակարգումը և համառոտ բնութագրերը: Դիֆրակցիոն և սպեկտրային
մեթոդների նկարագրությունը և տեսական հիմունքները: Ռադիացիոն մեթոդները նյութաբանության մեջ: Ռադիացիոն մեթոդները նանոտեխնոլոգիաներում: Ռադիացիոն մեթոդները կենսատեխնոլոշգիայում: Ռադիացիոն մեթոդների կիրառու թյունը բժշկության մեջ:Ռադիացիոն մեթոդները գյուղատնտեսության մեջ: Ռադիա ցիոն մեթոդների այլ կիրառություններ: Ռադիացիոն
մեթոդներով ժամանակակից ևհետազոտություններ և դրանց զարգացման հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F. Zimmermann, Measurement and Correction of Accelerator Optics , 1998
2. Beam Diagnostics, CERN Accelerator School Proceedings, 2009
3. Fifth General Accelerator Physics course, CERN Accelerator School Proc, 1994
4. H. Wiedemann , Particle Accelerator Physics , 2007
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
2. Միջուկային փոխազդեցությունների և տարրական մասնիկների
3. ECTS 6
ֆիզիկայի ժամանակակից պրոբլեմները
կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
1. 0406/Մ16

9.

Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ բարձր և ցածր էներգիաների տիրույթներում
իոն-միջուկային փոխազդեցությունների ժամանակակից հետազոտությունների վերաբերյալ և
կիրառվող միջուկային մոդելների մասին:
 ուսանողներին հաղորդակից դարձնել տարրական մասնիկների ֆիզիկայի հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև ֆիզիկային , որ պետք է ուսումնասիրվի Մեծ հադրոնային կոլայդերի (LHC)
գիտափորձերում :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Գերծանր միջուկների ստացման մեխանիզմները, հեղուկ-գազ փուլային
անցումը, ստացիոնար միջուկի թաղանթային, կոլեկտիվ և ընդհանրացրած մոդելները,
ինչպես նաև ռեակցիաներում մոդելների դրսևորումները
2. Նկարագրել տարրական մասնիկների ֆիզիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել միջուկային ուժերի բնույթը (փոխանակային, լիցքային անկախություն, սպինից
կախվածություն )
2. Լուսաբանել թե ինչ կարևորագույն գիտափորձեր են ծրագրվում և կատարվում LHC-ում,
B-մեզոնային գործարաններում (ֆաբրիկաներում ).
3. Վերլուծել նեյտրինոների օսցիլյացիաների հետ կապված գիտափորձերի իմաստը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Որոշել միջուկի հիմնական վիճակի սպինը
2. Մեկնաբանել փոխկապակցությունը տարրական մասնիկների ժամանակակից տեսության
և փորձարարական հետազոտությունների միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և
փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4.
Նկարագրել
բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և
ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ բախում250

ների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների ֆիզիկայի
ժամանակակից հետազոտությունները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման
տեխնիկան:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական
կամ
մոդելային կանխատեսումների
արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել
ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու
նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և լուծումների իրականացման
լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ
պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերծանր միջուկների ստացումը ջերմային նեյտրոնների կլանման ռեակցիաներում: Գերծանր
միջուկների ստացումը սառը և տաք սինթեզի ռեակցիանե րում: Միջուկային ֆրագմենտացիա,
հեղուկ-գազ փուլային անցումներ: Ժամանակակից ուսումնասիրությունները և գիտափորձերը
բարձր էներգիաների տիրույթում: Էկզոտիկ միջուկներ, նրանց ստացման մեթոդները: Ատոմային
միջուկի մոդելները: Թաղանթային մոդել: Կոլեկտիվ մոդել: Ընդհանրացրած մոդել:
B-մեզոններ և դրանց տրոհումները: CP-զույգության խախտումը: Քաբիբբո-Կոբայաշի-Մոսկավայի
(CKM) մատրիցա: Հիգգսի մասնիկների ֆիզիկա: նեյտրինոների օսցիլյացիաները: Տարրական
մասնիկների Ստանդարտ մոդելի ընդհանրացումները: Սուպեր սիմետրա և սուպերսիմետրիկ
մասնիկներ: Մեծ միավորում: Մեծ հադրոնային կոլայդերի (LHC) ֆիզիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М. Престон, ‘Физука ядра Москва, Наука, 1964
2. М. Гепперт- Майер , Т. Д. Иенсен , Элементарная теория ядерны оболоче’,
Москва,
Наука, 1971
3. Деформации атомны ядер, сборник статей, под редакцией Л. А. Слива,
Москва, Наука, 1958
4. Строение атомного ядра , Под редакцией. А. С . Давидова Москва , Наука , 1959
5. С. Вайнберг , Квантовая теория полей . Москва, Энергоатомиздат, 1989
6. Т. П. Ченг, Л. Ф. Ли. Калибровочные теории в физике элементарных частиц . Москва, Мир.
1987
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7. С. М. Биленький, Введение в диаграммную теõнику Фейнмана и физику электро слабыõ
взаимодействий, Москва, Энергоатомиздат , 1990
8. М. Пескин, Д. Щредер, Введение в квантовую теорию поля , Ижевск ,. 2001
9. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
Աստղաֆիզիկա
թվանիշը
055101.09.7
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
միջին և բարձր գնահատականներ մասնագիտական առարկաներից:
 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
րագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել մագիստրոսներ, որոնք ունենալով գիտելիքներ
աստղաֆիզիկայից ու նրա արդի հիմնախնդիրներից ունակ կլինեն.


աշխատել աստղաֆիզիկայի բնագավառում



դիտողական նյութի մշակման ժամանակ օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,



ստանալ, համակարգել և վերլուծել տվյալ ոլորտին առնչվող տվյալները,



կատարել վիճակագրական աշխատանքներ,

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում դիտվող
երևույթները
և
օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ
ձևաբանական ու սպեկտրալ դասերի:
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Ա4. ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.
Ա5. ծանոթանալ աստղագիտության պատմությանը,պարզաբանել նրա կապը գիտության այլ
բնագավառների հետ
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. օգտագործել
գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
էլեկտրոնային
բազաները
Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել աստղային
և գազային օբյեկտների սպեկտրները

Բ3. կատարել դիտումներ ժամանկակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել ստացված
նյութը
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային
աստղագիտական
բազաների
տվյալները
սեփական
հետազոտություններում
Բ5. մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները և
ստացված
արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր ստացած
գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Աստղաֆիզիկայի ամբիոնի ստեղծումը կապված է
Բյուրականի աստղադիտարանի
հիմնադրումով: Աստղադիտարանը իրականացնում է մի շարք միջազգային գիտական ծրագրեր,
որոնցում ներառվում են «Աստղաֆիզիկա» կրթական ծրագրի մագիստրոսները:
Ստեղծվել է տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոն, որի գործունեությանը նպաստելու
են նաև «Աստղաֆիզիկա» կրթական ծրագրի մագիստրոսները և շրջանավարտները:
«Աստղաֆիզիկա»
ծրագրի
շրջանավարտները
կարող
են
աշխատանքի
աստղաֆիզիկայի ինչպես նաև ֆիզիկայի ոլորտում գործող հաստատություններում:

անցնել

Հնարավոր
աշխատավայրերն
են.
ԵՊՀ
ֆիզիկայի
ինստիտուտի
Ատղաֆիզիկական
հետազոտությունների Գ/Հ լաբորատորիայում, Վ.Համբարձումյանի անվ. Ընդհանուր ֆիզիկայի և
աստղաֆիզիկայի ամբիոնում , ՀՀԳԱԱ Վ.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանում
ինչպես նաև ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտներում:
Աշխատաշուկայի վերլուծությունը բերում է Հայաստանի մի շարք ոլորտներում մեր տվյալ
ծրագրի շրջանավարտների պահանջարկին:
Գիտական տուրիզմի բնագավառում. աստղագիտական բնույթի տեսարժան վայրերի`
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ժայռապատկերներ, հնագույն և ժամանակակից աստղադիտարաններ, գիտական տուրիզմն
աշխարհում և Հայաստանում:
Հանրամատչելի աստղագիտություն գիտական լրագրություն, աստղագիտական թեմաները
լրագրության մեջ, գիտական լրագրությունն աշխարհում և Հայաստանում, մշակութային
աստղագիտության գիտության հանդեպ հետաքրքրության առաջացման նախադրյալները:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Վ.Համբարձումյանի
անվ. Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի ինչպես նաև ՀՀԳԱԱ Վ.Համբարձումյանի
անվ. Բյուրականի աստղադիտարանի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար ԵՊՀ Վ.Համբարձումյանի անվ. Ընդհանուր ֆիզիկայի և
աստղաֆիզիկայի ամբիոնը ունի անհրաժեշտ մարդկային և օժանդակ ռեսուրսներ.
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ
 ժամանակակից սարքավորումներով ապահովված լաբորատորիաներ,
 Հայաստանի հանրապետությանև հետազոտական այլ կենտրոնների փորձարարական
բազաները
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Որպես ազգային և միջազգային չափորոշիչներ տվյալ մասնագիտության համար
օգտագործվել են՝

Պետական կրթական չափորոշիչ "Աստղաֆիզիկա" մասնագիտությամբ

“ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ ”, Երևան, 2016.
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ




Մ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության ծրագիր (
Ռ Դ)
Մ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումն
առության ծրագիր ( Ռ Դ)
Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի աստղաֆիզիկայի ամբիոնի
ուսումնառության ծրագիր ( Ռ Դ)
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
Բ1
օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
էլեկտրոնային բազաները ,
Ա2

բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական
համակարգերում դիտվող երևույթները և
օրինաչափությունները,
այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու սպեկտրալ
դասերի:

Բ2

լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները,
դասկարգել աստղային և գազային օբյեկտների սպեկտրները

Ա3

որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական
սարքերի հիմնական բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները,
ժամանակակից դիտողական մեթոդները.

Բ3

կատարել դիտումներ ժամանակակից
մեթոդներով, մշակել ստացված նյութը

Բ4

ծանոթանալ աստղագիտության պատմությանը,պարզաբանել նրա
կապը գիտության այլ բնագավառների հետ

Բ5

օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
աստղաֆիզիկայի և ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել համաշխարհային
աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները
և ստացված արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային
արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման տեսության
կամ մոդելի ընտրության հարցում

Ա4

Ա5

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված ինֆորմացիան.
Գ2
ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները,

սարքավորումներով

ու

Գ3

ստեղծագործաբար համակարգել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը.

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր.

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Անգլերեն 1
Անգլերեն2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

1602//Մ01
1602/ Մ02
0410/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0407/Մ01
0406/Մ01

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

0405/Մ01

X

Ոչ գծային Ֆիզիկա

0404/Մ01

X

Աստղերի ֆիզիկա

0410/Մ02

Միջաստղային միջավայր

0410/Մ03

Բազմալիքային աստղագիտություն

0410/Մ04

Աստղագիտության ժամանակակից լուսաընդունիչներ

0410/Մ05

Տեսական աստղաֆիզիկա

0410/Մ06

Արտագալակտիկական աստղագիտություն

0410/Մ07

Արտամթնոլորտային աստղագիտություն

0410/Մ08

X

X

Ռադիոաստղագիտություն

0410/Մ09

X

X

Աստղաքիմիայի հիմունքները

0410/Մ10

X

Աստղադինամիկա

0410/Մ11

Աստղագիտության կապն այլ գիտությունների և մշակույթի հետ

0410/Մ12

Աստղաֆիզիկայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրները

0410/Մ13

Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածք և տիեզերզբանություն

0410/Մ14

Անկայուն և փոփոխական երևույթները Տիեզերքում

0410/Մ15

Դիտողական նյութի մշակում և սխալների տեսության հիմունքներ

0410/Մ16
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X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

x

X
X

X

X

X

X

X
X

x

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

Գ4

X
X

X
X

X

X

X
X

“ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. օտար լեզու- 1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6.I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
2. Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
3. Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով տվյալ
գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3.Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի
շուրջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”
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2. օտար լեզու-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած գիտական
աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
6. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն և

բառապաշար
7. Բանավորներկայացնելկատարածգիտականաշխատանքինյութրսեմինարներին
8. Գրագրվելգիտականոլորտում
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական քննարկումների
չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org
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2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3.3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.
Լաբ.-2
1-ին աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ընձեռած
հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
2. Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
3. Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և գրադարաններից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
5. օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
6. Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:

8. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
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տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Բ1. օգտագործել
գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
էլեկտրոնային
բազաները
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների
օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի հավաքում,
բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում օգտագործելով SQL
լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2.
D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3.
Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4.
К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5.
T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free Software
Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6.
С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7.
Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-1, լաբ.-1
6. I աշնանային կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
●

Կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում
հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները և
ստացված
արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել
ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություններ,
5. փորձարարական առաջադրանքներ,
6. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան, hետազոտման
օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտա-հետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
 ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն
 փաստացի նյութի հավաքագրում
 հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ
ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ВолоховаЕ.С.Основныеэтапынаучногоисследования//Молодойученый.2016.№6.С.755-757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/Մtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500КурслекцийНаучно-исследовательскаяработа2011.pdf

1. 0406/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

Դաս.2

1-ին աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
7. Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
8. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի ժամանակակից
պատկերացումներին:
9. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի
գիտափորձերի արդիական
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
 ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
2. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և կիրառական
հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
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2. առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ:
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
մասնակցություն քննարկումների
12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի,
ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների միջուկային
ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային գիտափորձեր: Մեծ
Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը:
Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային
միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի և
գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ:
Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից
գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից
միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր
հարաբերականության
տեսության
և
քվանտային
տեսության
ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության
վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական
հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում:
Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները և
կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes. Academic
Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in Physics,v.59, N4, 261,
2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
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1. 0405/Մ01

2.Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.
5. դաս.2 լաբ.2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների
վերաբերյալ,
 օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդ
մարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր
ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում
կիրառվող հիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
5. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում
քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
6. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական
հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ, կատարել փորձեր և մեկնաբանել
ստացված արդյունքները,
8. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր,կատարելեզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ,
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
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3. քննարկում,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղների տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի
էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: ԿրոնիգՊեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար
զանգված: Հաղորդիչներ եւ մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները: Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբեւեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բեւեռացվելիության
տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- եւ սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀհրատ, հ. I, h. II, 2015։
12. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
13. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
14. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
15. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7 եզրափակիչ գնահատումով
9.
Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների
բնագավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
 պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն, և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում այդ ասպարեզի արդի նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

Կատարել ժամանակակից ոչ գծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների և
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել ոչ գծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
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5.

հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար բնագավառներում առաջացող
տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
7.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
8.
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչ գծային ֆիզիկայի հանգուցային
երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ
հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П.Берже,И.Помо,К.Видаль.Порядоквхаосе.М.:Мир,1991.
4. М.ИРабинович,Д.И.Трубецков.Введениевтеориюколебанийиволн.М.:Наука,1984.
5. R.H.Enns.It’sNonlinearWorlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.
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2.

Աստղերի ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել մագիստրանտներին աստղերի վերաբերյալ արդի աստղաֆիզիկայի հիմնական
գիտելիքները։
 Բացատրել աստղերի բազմազանությունը պայմանավորող հիմնական պատճառները։
 Ծանոթացնել աստղերի առաջացման վերաբերյալ արդի պատկերացումներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել աստղերի դասակարգման եղանակները ։
2. Ներկայացնել էներգիայի արտադրման ու տեղափոխման ֆիզիկական մեխանիզմները։
3. Նկարագրել աստղերից կազմված համակարգերի տեսակները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Որոշել աստղերի դասերը սպեկտրալ առանձնահատկությունների միջոցով
5. Կիրառել գիտելիքները աստղերի զանգվածները որոշելու համար
6. Օգտագործել աստղերի վերաբերյալ տվյալները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Վերլուծել դիտողական տվյալները
8. Տարբերակել աստղային դասերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում դիտվող
երևույթները և օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու
սպեկտրալ դասերի:
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
. Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել աստղային և
գազային օբյեկտների սպեկտրները
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2.
Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արեգակը որպես աստղ: Արեգակի հիմնական բնութագրերը: Մթնոլորտի կառուցվածքը: Աստղերի
հարվարդյան դասակարգում: Աստղերի ստանդարտ քիմիական բաղադրությունը և շեղումներ
դրանից: Աստղերի երկչափ դասակարգում: Սպեկտրների առաջացման առանձնահատկությունները:
Պատկերացումներ աստղերի նեքին կառուցվածքի վերաբերյալ: Ջերմամիջուկային ռեակցիաներ: Մեծ
խտությամբ աստղեր՝ սպիտակ թզուկներ, բաբախիչներ: Կրկնակի աստղեր և դրանց տեսակները:
Կրկնակի աստղերի կիրառական նշանակությունը: Պարբերական փոփոխականներ: Անկայուն
աստղեր: Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի առաջացման վերաբերյալ: Աստղերի
էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
А.В.Засов, К.А.Постнов, Общая астрофизика, Фрязино, 2006.
2.
Д.Я.Мартынов, Курс общей астрофизики, Москва, 1988.
3.
Э.В. Кононович, В.И. Мороз, Общий курс астрономии, Москва, 2004.
4.
П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз, Курс общей астрономии, 1983.
5.
В.В.Соболев, Курс теоретической астрофизики, Москва, 1985.
6.
T. Padmanabhan, Theoretical Astrophysiscs, Cambridge University Press, 2005.
7.
Протозвезды и планеты, под. ред. Т. Герелса, Москва, 1982.
8.
С.А. Каплан, Физика Звезд, Москва, Наука, 1977.
9.
С.А. Каплан, С.Б. Пикельнер, Физика межзвездной среды. М.: Наука, 1979.
10.
В.А.Амбарцумян, Философские вопросы науки о вселенной, Ереван, 1973.
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2. Միջաստղային միջավայր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել միջաստղային միջավայրի բաղադրությունը և
կառուցվածքը` կազմված չեզոք և իոնացված գազից և փոշուց, մագնիսական դաշտերն ու
տիեզերական ճառագայթները: Ուսումնասիրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթումը և նրա
գրանցման հիմնական մեթոդները, ուսումնասիրել գերնոր աստղի մնացորդ հանդիսացող
Խեցգետնաձև միգամածությունը, ինչպես նաև մութ և մոլեկուլյար ամպերը, գլոբուլները, ՀերբիգՀարոյի օբյեկտները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել ճառագայթման ռեկոմբինացիոն գծերը օպտիկական և ռադիո տիրույթներում,
տեղեկացնել ջրածնի 21 սմ և մոլեկուլների ռադիոգծերի և նրանց առաջացման մասին:

2. Ձևակերպել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Լուսաբանել մազերային երևույթը, մազերային ռադիոսպեկտրը, կլանման միջաստղային
սպեկտրը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. տարբերակել էմիսիոն, անդրադարձային և գիսավոր միգամածությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Ա6 (բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական մեթոդները)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային բազաները)
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և ֆիզիկայի
բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել համաշխարհային
աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Միասնական քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջաստղային միջավայրի բաղադրությունը: Միջաստղային միջավայրի կառուցվածքը` կազմված
չեզոք և իոնացված գազից և փոշուց։ Մագնիսական դաշտերն ու տիեզերական ճառագայթները։
Միջաստղային միջավայրի ճառագայթումը և նրա գրանցման հիմնական մեթոդները: Ճառագայթման
ռեկոմբինացիոն գծերը օպտիկական և ռադիո տիրույթներում, ջրածնի 21 սմ երկարությամբ
ռադիոգիծը և մոլեկուլների ռադիոգծերը։: Մազերային երևույթը, մազերային ռադիոսպեկտրը,
կլանման միջաստղային սպեկտրը։ Միգամածությունների դասակարգումը: Գերնոր աստղի մնացորդ
հանդիսացող Խեցգետնաձև միգամածությունը, ինչպես նաև մութ և մոլեկուլյար ամպերը, գլոբուլները,
Հերբիգ-Հարոյի օբյեկտներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н.Г.Бочкарев«Основыфизикимежзвезднойсреды»,1992
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2.
3.
4.
5.

С.А.Каплан,С.Б.Пикельнер«Физикамежзвезднойсреды»,1979
Л.Спитцер«Физическиепроцессывмежзвезднойсреде»,1981
С.А.Каплан,С.Б.Пикельнер«Межзвезднаясреда»,1963
Л.Спитцер«Пространствомеждузвездами»,1986

1.0410/Մ04

2. Բազմալիքային աստղագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7.առանց եզրափակիչի դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել ճառագայթման հիմնական մեխանիզմների հետ ինֆրակարմիր, գամմա և
ռենտգենյան տիրույթներում:
2. Ներկայացնել դիտողական տվյալների շրջահայություն և դիտումները նկարագրող առկա
տեսական մոդելները
3. Նկարագրել ժամանակակից ինֆրակարմիր, գամմա և ռենտգենյան աստղադիտարանները,
դրանց արխիվային կենտրոնները, ինչպես նաև նախագծվող նոր պրոյեկտները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

վերարտադրել բազմաալիքային (ինֆրակարմիր, ռենտգեն և գամմա) աստղագիտության
դիտողական և տեսական հիմնադրութները:
լուսաբանել աստղերի, միգամածությունների և գալակտիկաների կարևոր դիտվող
դրսևորումները քննարկվող էներգետիկ դիապազոններում:
ուրվագծել ինֆրակարմիր, ռենտգեն և գամմա աստղագիտության ձեռքբերումների դերը
բարդ քիմիական միացությունների առաջացման խնդրում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

վերլուծել երկնային մարմինների ինֆրակարմիր ռենտգեն և գամմա դիապազոններում
գրանցված հայտնի դիտողական տվյալները
մեկնաբանել դիտողական տվյալները համաձայն առկա տեսական մոդելների,
կատարել հետազոտական աշխատանք աստղագիտական դիտողական տվյալների
բազաներից մատչելի սպեկտրների հիման վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

տարանջատել միջաստղային փուշու դերը բարդ քիմիական միացությունների առաջացման
խնդրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա6(բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական մեթոդները)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային բազաները)
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և ֆիզիկայի
բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել համաշխարհային
աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Ինֆրակարմիր և միլիմետրանոց ճառագայթման գրանցումը, ինֆրակարմիր ճառագայթման
առանձնահատկությունները, մոլեկուլյար ամպերը և աստղաառաջացումը, դրա հետ կապված
ինֆրակարմիր դիտումները, մոլեկուլյար արտանետումների դերը աստղաառաջացման պրոցեսում,
փոշու էվոլյուցիան Գալակտիկայում:Գամմա և ռենտգեն ճառագայթման հետ կապված տարրական
երևույթները, գամմա ճառագայթման աղբյուրները Գալակտիկայում և Մետագալակտիկայում:
Ռենտգենյան գալակտիկ և արտագալակտիկ ազբյուրներ, գամմա ճառագայթման աղբյուրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Vietri, M. Foundations of high energy astrophysics, Chicago Uni. Press, 2008.
2. Weekes, T.C. Very high energy gamma-ray astronomy, IoP Publ. 2003.
3. Truemper, J., Hasinger, G (eds.). The Universe in X rays, Springer, 2008.
4. Ray, T.P., Beckwith, S.W.V. (eds.). Star formation and techniques in infrared and mm-wave
astronomy, Springer, 1994.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Աստղագիտության ժամանակակից լուսաընդունիչներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-1 լաբ.-1
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչի դասընթաց
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ժամանակակից աստղադիտակների և աստղագիտական լուսաընդունիչ սարքերի
աշխատանքի և դիտողական մեթոդների կիրառման հարցերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել դիտակների, դետեկտորների և սպեկտրալ սարքավորումները,
2. Ներկայացնել ժամանկակից դիտողական մեթոդները և նրանց կիրառումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել դիտումներ սպեկտրալ սարքավորումներով,
4. մշակել և կիրառել ժամանկակից դիտողական մեթոդներով ստացված տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարել հետազոտական աշխատանք օգտագործելով դասընթացում ընդգրկված
դիտողական մեթոդները,
6. աստղագիտական որոշակի խնդրի համար ընտրել համապատասխան լուսաընդունիչ սարքեր
և մեթոդներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.
Բ3(կատարել դիտումներ ժամանակակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել ստացված
նյութը)
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստղադիտակներ, ակտիվ և ադապտիվ օպտիկա; ֆոտոգրաֆիկ, ֆոտոէլեկտրական և կիսահաղորդիչային ընդունիչների համեմատական բնութագրեր; ունիվերսալ սպեկտրալ խցիկներ, ճեղքային
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և տարածական սպեկտրասկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д. Грей. Налюдения и анализ звездных фотосфер, Изд-во Мир, 1989.
2. Кононович Э.В, Мороз В.И. Общий курс астрономии, Москва, 2004.
3. Steve B. Howell. Handbook of CCD Astronomy, Cambridge, 2006.
4. John Hearnshaw, Astronomical Spectrographs and their History, Cambridge, 2009.
Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0410/Մ06
4.

2. Տեսական աստղաֆիզիկա

4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5.

դաս.-3 սեմ.-1

6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. աստղերի լուսոլորտների և մթնոլորտների տեսության հիմնական հարցերի ուսումնասիրությունը,
մասնավորապես` էներգիայի տեղափոխման հնարավոր եղանակները, ճառագայթային դաշտը
նկարագրող հիմնական մեծությունները, էներգիայի տեղափոխման հավասարումը։
2. պարզաբանել միգամածությունների տեսությունը, մասնավորապես` միջաստղային նյութի
ֆիզիկական հատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել արեգակի մթնոլորտի կառուցվածքը /լուսոլորտ, գունոլորտ, արևապսակ/ և
ֆիզիկական հատկությունները,
2. լուսաբանել լուսոլորտից դուրս եկող և տեղափոխվող ճառագայթումը
3. սահմանել ճառագայթային և հիդրաստատիկ հավասարակշռությունը, սպեկտրալ գծերի
լայնացման ֆիզիկական մեխանիզմները, բաշխման ֆունկցիան, կլանման գործակիցը,
սպեկտրալ
գծերի
առաջացման
պայմանները,
ճառագայթման
բևեռացումն
ու
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել անկայուն աստղերի սպեկտրների, պայծառության փոփոխության, բռնկումների,
նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. հաշվել աստղային մթնոլորտների ջերմաստիճանը, ճնշումը և խտությունը
6. որոշել միջուկների ջերմաստիճանները Զանստրայի և Համբարձումյանի մեթոդներով, ինչպես
նաև գազային բաղադրիչի զանգվածը և խտությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում դիտվող
երևույթները և
օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու
սպեկտրալ դասերի:
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Ա6( բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական մեթոդները),
Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել աստղային և
գազային օբյեկտների սպեկտրները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստղերի լուսոլորտներ: Աստղերի մթնոլորտներ: էներգիայի տեղափոխման հնարավոր
եղանակները: ճառագայթային դաշտը նկարագրող հիմնական մեծությունները: Էներգիայի
տեղափոխման հավասարումը։ Քոմփթոնյան և Թոմսոնյան ցրումներ: Սպեկտրալ գծերի լայնացման
ֆիզիկական մեխանիզմները: Արեգակի մթնոլորտի կառուցվածքը:
Միջուկների ջերմաստիճանի որոշման Զանստրայի մեթոդը: Միջուկների ջերմաստիճանի որոշման
Համբարձումյանի մեթոդը: Գազային բաղադրիչի զանգվածի և խտության որոշման հարցեր: Անկայուն
աստղերի սպեկտրների, պայծառության փոփոխության, բռնկումների, նյութի արտավիժման և
ճառագայթման առանձնահատկությունները։ Միջաստղային նյութի ֆիզիկական հատկությունները:
Բռնկումների, նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները։
Բաշխման
ֆունկցիան: Նյութի միջին խտությունը, կլանման գործակիցը, սպեկտրալ գծերը, ճառագայթման
բևեռացումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики, Наука, Москва, 1985.
2.
Д. Михалас, Звёздные атмосферы Мир,Москва, 1982.
3.
В.А. Амбарцумян. Теоретическая астрофизика, ГОНТИ, Москва,1939.
4.
Э.Р. Мустель. Звёздные атмосферы, Физматгиз, Москва, 1960.
5.
Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звёзд и планет, Гостехиздат, Москва, 1956.
6.
Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Наука, Москва, 2006.
7.
de Boer K.S., Seggewiss W. Stars and Stellar Evolution, EDP Sciences, Paris, 2008.

1. 0410/Մ07

2. Արտագալակտիկական աստղագիտություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-2, սեմ.-1, լաբ.-1
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել մեր Գալակտիկայից դուրս գտնվող օբյեկտների
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, դրանց ծագման ու էվոլյուցիայի պրոբլեմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ծանոթանալ գալակտիկաների բազմալիք շրջահայություններին
2. Ձևակերպել գալակտիկաների ձևաբանական և սպեկտրալ դասերը
3. Լուսաբանել գալակտիկաների միջուկների ակտիվության, գալակտիկաների խմբերում և
կույտերում կինեմատիկայի և դինամիկայի պրոբլեմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Օգտագործել գալակտիկաների և արտագալակտիկական օբյեկտների համար գոյություն
ունեցող աստղագիտական արխիվները
5. Մշակել գալակտիկաների համար ստացված սպեկտրները
6. Կառուցել գալակտիկաների և նրանց կույտերում զանգված-ջերմաստիճան, զանգվածարագությունների դիսպերսիա, զանգված-լուսատվություն կախվածությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Որոշել գալակտիկաների հեռավորությունները, լուսատվության ֆունկցիան, տարբեր
մոդելներով հաշվել այլ ֆիզիկական պարամետրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն
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կարգավիճակը.
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
Բ3(կատարել դիտումներ ժամանակակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել ստացված
նյութը)
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մեր գալակտիկան: Գալակտիկաների դասակարգում:Տարբեր ձևաբանական դասակարգում ունեցող
գալակտիկաների կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Դիտումների լուսաչափական,
սպեկտրալուսաչափական և բևեռաչափական մեթոդներ: Գգալակտիկաների տեղական խմբի
առանձնահատկություններ: Տեղական գերկույտ և գալակտիկաների մեծամասշտաբ բաշխվածություն:
Տիեզերքի կառուցվածքի մոդելներ: Գալակտիկաների ծագման և էվոլյուցիայի պրոբլեմներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Внегалактическая астрономия, Наука, Москва, 1978.
2. Горбацкий В.Г. Введение в физику галактик и скоплений галактик, Наука, Москва, 1986.
3. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики, Наука, Москва, 1988.
4. Kembhavi A.K., Narlikar J.V. Quasars and Active Galactic Nuclei: An Introduction, Cambridge University
Press, Cambridge, 1999.
5. Schneider P. Extragalactic Astronomy and Cosmology: An Introduction, Springer, Berlin, 2006.
6. Sparke L.S., Gallagher J.S. III. Galaxies in the Universe: An Introduction, Cambridge University Press,
Cambridge, 2007.
van den Bergh S. The galaxies of the Local Group, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
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2. Արտամթնոլորտային աստղագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 դիտարկել արհեստական արբանյակների վրա տեղադրված աստղադիտակների
բնութագրերը և հնարավորությունները
 ներկայացնել արտամթնոլորտային դիտումների առավելությունները և
հնարավորությունները
 ներկայացնել գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթներում
աստղագիտական ընդունիչների և դիտակների առանձնահատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրել գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթներում
2.

աստղագիտական օբյեկտների ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները
ներկայացնել ինչպես արդեն իրականացված (Hubble ST, Chandra, Spitzer , Fermi և այլն),
այնպես նաև նախատեսվող արտամթնոլորտային աստղագիտական ծրագրերի օգնությամբ
ստացված և սպասվելիք կարևորագույն արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

օգտվել համապատասխան կայքերից և տվյալների բազաներից, իրենց հետաքրքրող
օբյեկտների մասին անհրաժեշտ ինֆորմացիա ստանալու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

մասնակցել արտամթնոլորտային աստղագիտության բնագավառում իրականացվող
ծրագրերին, օգտագործել ստացված գիտական տվյալները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 (նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա4 (ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.)
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և ֆիզիկայի
բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել համաշխարհային
աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արհեստական արբանյակների վրա տեղադրված աստղադիտակների բնութագրերը և հնարավորությունները: Արտամթնոլորտային դիտումների առավելությունները և հնարավորությունները:
Գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթներում աստղագիտական
ընդունիչների և դիտակներ, նրանց առանձնահատկությունները: Գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթներում աստղագիտական օբյեկտների ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները:Hubble ST, Chandra, Spitzer , Fermi և այլն, այնպես նաև նախատեսվող արտամթնոլորտային աստղագիտական ծրագրերի օգնությամբ ստացված և սպասվելիք
կարևորագույն արդյունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Longair M.S., High energy astrophysics, 3ed., Cambridge Univ. Press, 2011.
Москаленко Е.И., Методы внеатмосферной астрономии, Наука, 1984.
Glass I. S., Handbook of Infrared Astronomy, Cambridge Univ. Press, 1999.
Weekes T., Very High Energy Gamma-Ray Astronomy, IOP Publishing Ltd, 2003.
Dyson M.J., Space And Astronomy, Infobase Publishing, 2007.
Carderou M., Satellites, orbits and missions, Springer, 2004.
Физика Космоса (малая энциклопедия), ред. Сюняев Р., Советская энциклопедия, 1986.
HEASARC, MAST, IRSA/IPAC, LAMBDA էլեկտրոնային կայքերը
Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Ռադիոաստղագիտություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. III աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման
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ծանոթացնել օգտագործվող ռադիոդիտակներին և մեթոդներին, ինչպես նաև ժամանակակից
ռադիոաստղագիտության նվաճումներին, որոնց շնորհիվ առաջ քաշվեցին վճռորոշ
գաղափարներ աստղաֆիզիկայի շատ հիմնահարցեր պարզաբանելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Բացատրել
ռադիոալիքների
ճառագայթման
բաշխվածությունը:
Ճանաչել ռադիոճառագայթման աղբյուրները:

մեխանիզմերը,

Մաքսվել-Բոլցմանի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
Կառուցել սպեկտրալ գծերի պրոֆիլները
4.
Որոշել ռադիոաղբյուրի Ճառագայթման լուսատվությունը, Ճառագայթման հոսքը և այլ
պարամետրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.
հասկանալ մեթոդների առավելությունները ռադիոդիտումների համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 (նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
բնութագրերը)
Ա4(ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և

էլեկտրոնային բազաները

Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պատմական տվյալներ: Ռադիոճառագայթման ալիքային տիրույթ: Երկրագնդի մթնոլորտի
թափանցիկություն: Նվաճումներ, առավելություններ և թերություններ: Ռադիոդիտակի լուծորդող ուժ:
Ռադիոդիտակի հավասարում: Տարածված և կետային աղբյուրներ: Ճառագայթման լուսատվություն:
Ճառագայթման հոսք: Մակերևույթային պայծառություն: Հակադարձ քառակուսու օրենքը:
Ճառագայթման լուսատվության խտություն: Ճառագայթման հոսքի խտություն: Մակերևույթային
պայծառության խտություն: Ռադիոալիքների ճառագայթման մեխանիզմեր: Սպեկտրալ գծերի
պրոֆիլներ և պարամետրեր: Մաքսվել-Բոլցմանի բաշխվածություն: Ռադիոճառագայթման
աղբյուրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bernard F. Burke, Francis Graham-Smith, 2009, An Introduction to Radio Astronomy, 3rd edition, Cambridge
University Press.
2. Kraus, J.D., 1986. Radio Astronomy, 2 nd edition. Cygnus-Quasar Books, Powell, OH.
3. Longair, M. S. 1995, Astrophysics and Cosmology, in 20 th Century Physics, 3rd edition, L. M. Brown, A. Pais,
& A. B. Pippard (Bristol: Institute of Physics Publications: New York: American Institute of Physics), 1691–1821.
4. Verschuur, G.L., and K.I. Kellermann (Eds.), 1988. Galactic and Extragalactic Radio;Astronomy, 2nd edition.
Springer-Verlag, New York.
5. Wynn-Williams, G., 1992. The Fullness of Space. Cambridge University Press
World-Wide Web Pages:
1. National Radio Astronomy Observatory Home Page, http://www.nrao.edu.
2. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute Home Page,
http://www.seti-inst.edu
3. Multi-wavelength Atlas of Galaxies, http://hea-www.harvard.edu.
4. Spectroscopy, http://www-wilson.ucsd.edu/education/spectroscopy/spectroscopy.html
5. An Introduction to Astrophysical Masers, http://spacsun.rice.edu/~parviz/Մasers.html.
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1.0410/Մ10 2. Աստղաքիմիայի հիմունքները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել կարևոր մոլեկուլների գոյատևման պայմանները միջաստղային խիտ ամպերում,
մոլորակաձև միգամածությունների թաղանթներում, աստղամերձ սկավառակներում և
մոլորակներում:
 Ծանոթացնել մոլեկուլների սպեկտրալ առանձնահատկությունների հետ և բացահայտել դրանց
կապը միջավայրի դիագնոստիկայի հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

վերարտադրել աստղաքիմիայի դիտողական և տեսական մեթոդների հիմնադրութները:
լուսաբանել աստղերի, միգամածությունների և գալակտիկաների կարևոր դիտվող
դրսևորումները ինֆրակարմիր դիապազոններում:
ուրվագծել ինֆրակարմիր աստղագիտության տվյալների դերը բարդ քիմիական
միացությունների առաջացման և գոյատևման խնդրում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.
6.

վերլուծել ինֆրակարմիր դիապազոնում գրանցված հայտնի դիտողական տվյալները
մեկնաբանել դիտողական տվյալները համաձայն առկա տեսական մոդելների,
կատարել հետազոտական աշխատանք աստղագիտական դիտողական տվյալների
բազաներից մատչելի սպեկտրների հիման վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

տարանջատել միջաստղային փուշու դերը բարդ քիմիական միացությունների առաջացման
խնդրում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա6(բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման
հիմնական
մեթոդները)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային բազաները)
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆրակարմիր և միլիմետրանոց ճառագայթման գրանցումը: Ինֆրակարմիր ճառագայթման
առանձնահատկությունները: Մոլեկուլյար ամպերը և աստղաառաջացումը, դրա հետ կապված
ինֆրակարմիր դիտումները: Մոլեկուլյար արտանետումների դերը աստղաառաջացման պրոցեսում:
Փոշու էվոլյուցիան Գալակտիկայում: Ածխածին պարունակող բարդ միացությունների շրջանառությունը Գալակտիկայում: Բարդ միացությունների գոյատևումը Տիեզերքի էվոլյուցիայի ընթացքում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Shaw, A. Astrochemistry, CUP, 2005.
2. Ray, T.P., Beckwith, S.W.V. (eds.). Star formation and techniques in infrared and mm-wave
astronomy, Springer, 1994.
3. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Աստղադինամիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
1. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել
 Ծանոթացնել Տիեզերքում դիտվոց աստղային համակարգերի հիմնական տեսակներին և տալ
նրանց հիմնական ձևաբանական և ֆիզիկական հատկանիշները;
 Ծանոթացնել աստղային համակարգերի ուսումնասիրության ներկայիս հիմնական
մաթեմատիկական մեթոդներին և ցուցադրել դրանք տարբեր տիպի աստղային
համակարգերի վրա կիրառությամբ;
 Բացատրել աստղային համակարգերում դիտվող երևույթները օգտագործելով շարադրված
տեսական մեթոդները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել աստղային համակարգերի տիպերը, ելնելով նրանց սպեկտրալ և ձևաբանական
առանձնահատկություններից
2. Տիրապետել աստղային համակարգերի նկարագրության մաթեմատիկական մեթոդներին
3. Բացատրել տարբեր աստղային համակարգերում ընթացող հիմնական աստղաֆիզիկական
պրոցեսները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

Արտածել աստղային համակարգերը նկարագրող հիմնական մաթեմատիկական
հավասարումները
Կիրառել աստղային դինամիկայի հավասարումները տարբեր տիպի աստղային
համակարգերի մոդելային ուսումնասիրության խնդիրներում
Գնահատել տարբեր աստղային համակարգերի ֆիզիկական բնութագրերի մեծության կարգը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Բ1 (օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով
12 Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ծանոթացնել Տիեզերքում դիտվոց աստղային համակարգերի հիմնական տեսակներին և տալ
նրանց հիմնական ձևաբանական և ֆիզիկական հատկանիշները;
 Ծանոթացնել աստղային համակարգերի ուսումնասիրության ներկայիս հիմնական
մաթեմատիկական մեթոդներին և ցուցադրել դրանք տարբեր տիպի աստղային
համակարգերի վրա կիրառությամբ;
 Բացատրել աստղային համակարգերում դիտվող երևույթները օգտագործելով շարադրված
տեսական մեթոդները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Մ.Գ.Աբրահամյան. Աստղային դինամիկա, ԵՊՀ հրատ, 2015, 160էջ
11. J.Binney, W. Merrifield: Galactic Astronomy, Princeton University Press, 1998
12. К.Огородноков,Звезднаядинамика,ФИЗМАТГИЗ,М.,1958
13. J. Binney, S.Tremaine, Galactic Dynamics, Princeton University Press, 2007
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1. 0410/Մ13

2. Աստղաֆիզիկայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին մատուցել աստղաֆիզիկական գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնական
մոտեցումները, եղանակներն ու առանձնահատկությունները:
 Զարգացնել աստղաֆիզիկական տեղեկույթի որակական էության մեջ խորանալու, դրանից
օգտվելու ու տեսական հիմնարար գիտելիքների կիրառման միջոցով այն գիտականորեն
մեկնաբանելու
հմտություն՝
աստղաֆիզիկական
հետաքրքրության
տարաբնույթ
բաժիններում:
 Ցույց տալ ֆիզիկակամաթեմատիկական ճշգրիտ եղանակների ու թվային գիտափորձերի
կիրառման լայն հնարավորություններն ու բացառիկ կարևորությունը գիտահետազոտական
գործնական աշխատանքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ձևակերպել
աստղաֆիզիկական
տեղեկույթի
մեկնաբանման
երկու
հիմնական
մոտեցումները՝ ուղիղ ու հակադարձ խնդրի եղանակները:
2. Ներկայացնել դրանց կիրառման հայտնի՝ դասական կոնկրետ օրինակները սկսած
վաղնջական ժամանակներից մինչ մեր օրերը:
3. Կողմնորոշվել կիրառման համար անհրաժեշտ եղանակների ընտրության հարցում՝ ելնելով
հետազոտվող բնագավառի ու առկա աստղաֆիզիկական տեղեկույթի առանձնահատկություններից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Օգտագործել դասընթացում ձեռք բերած գիտելիքը աստղաֆիզիկական տեղեկույթի ստեղծել
շրջանակում մեկնաբանական կոնկրետ խնդիր ձևակերպելու ու լուծելու ողղությամբ:
5. Մշակել արհեստական «դիտողական նյութ», որի միջոցով նախապես տեստավորել իրական
խնդրի լուծման համար եղանակը:
6. Ներկայացնել ստացված արդյունքները ինչպես գիտական հոդվածի, այնպես էլ գիտական
զեկուցման ձևով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Տարանջատել հետազոտական աշխատանքի տարբեր փուլերն, ըստ դրանց նշանակության ու
հնարավորությունների:
8. Վեր հանել օրինաչափությունները, տեսական մոտցումները, ցուցաբերել համակարգված,
հետևողական ու նպատակային իրատեսական մոտեցում՝ հնարավոր նվազագույն
ենթադրությունների շրջանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում դիտվող
երևույթները և օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու սպեկտրալ դասերի:
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և ֆիզիկայի
բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել համաշխարհային
աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արեգակի ու մոլորակների դիտվող սկավառակների, ինչպես նաև՝ խիտ ամպածածկույթի առկա277

յությամբ, երկնակամարի լուսարձակման օրենքներն արտածել «ուղիղ խնդրի» մոտեցման միջոցով։
Տիեզերական ժամանակակից «ակտիվ» գիտափորձերի տվյալների միջոցով որոշել մոլորակի պինդ
կամ հեղուկ ծածկույթի սեփական ճառագայթման հատկությունները «հակադարձ խնդրի» եղանակով։
Կատարել գերաղքատ ագրեգատներում աստղերի տարածական բաշխման «տոմոգրաֆիկ»
հետազոտություն, ինչպես նաև արտածել անկանոն փոփոխական աստղերի լուսային կորերի հավանականային պատկերը՝ հակադարձ խնդրի ձևակերպման ու լուծման միջոցով։ Վերականգնել Գալակտիկայի մագնիսական դաշտի հատկություններն ու արտագալակտիկ կրկնակի ռադիոաղբյուրների
արտանետման արագությունների իրական բաշխման ֆունկցիան հակադարձ խնդրի եղանակով։
Բացահայտել թվային գիտափորձի դերն ու կիրառությունը ժամանակակից աստղաֆիզիկայում՝
ընդգծելով ուղիղ ու հակադարձ խնդիրների ընդհանուր ու տարբերակիչ հատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համբարձումյան Վ. Հ. Հակադարձ խնդիրները բնագիտության մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան,
1983.
2. Амбарцумян В.А. Научные труды, тома 1 и 2, Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1960.
3. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет, Гостехиздат, Москва, 1956.
4. Лукацкая Ф.И. Изменения блеска и цвета нестационарных звезд, Наукова думка, Киев, 1977.
5. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа, изд. Наука, Москва,
1967.
6. Васильев А.Б., Тихонов Н.А. Интегральные уравнения, 1967.
7. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс сатистического моделирования, изд. Наука, Москва, 1976.

1. 0410/Մ14

2. Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածք և տիեզերաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 սեմ.2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. տրամադրել ամփոփ գիտելիքներ Տիեզերքի մասին՝ որպես ամբողջություն
2. ստեղծել ժամանակակից պատկերացում Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի վերաբերյալ
3. բացատրել Տիեզերքում գործող օրենքները՝ ժամանակակից ֆիզիկայի տեսանկյունից,
դիտողական և տեսական տիեզերաբանության համադրությամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ուրվագծել պատկերացում Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի վերաբերյալ
2. նկարագրել Տիեզերքում առկա մեծամասշտաբ համակարգերը
3. ներկայացնել և մեկնաբանել ժամանակակից տիեզերաբանության հիմունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ձևակերպել տիեզերաբանության գործնական կիրառությունները ֆիզիկայում և բնագիտության
մեջ
5. օգտագործել տիեզերաբանությունից յուրացրած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ ճյուղերում
6. կառուցել Տիեզերքի մեծածավալ կառուցվածքի ճիշտ պատկերը
7. լուծել տիեզերաբանական խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արտահայտել իր պատկերացումը Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի վերաբերյալ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային բազաները)
Բ5(մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները և ստացված
արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել
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ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում)
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12 Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հաբլի օրենքը դիտողական հիմնավորումներով: Մեծ Պայթյունի դինամիկան իր էվոլյուցիայի
փուլերով: Տարրական մասնիկների գոյացումը վաղ Տիեզերքում: Գրավիտացիոն ճառագայթումը և
Տիեզերքի ծպտյալ զանգվածի ու ծպտյալ էներգիայի գաղափարը: Տիեզերքի հիերարխիական
կառուցվածքը՝ գալակտիկաների տեղական համակարգից մինչև Քվազարներ Մետագալակտիկայի
հիմնական բնութագրերը: Արդի աստղաֆիզիկայի նորագույն դիտողական տվյալները: Տիեզերքի
մեծամասշտաբ կառուցվածքի տեսական մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ստեֆըն Ու. Հոքինգ, Ժամանակի համառոտ պատմություն: Մեծ պայթունից մինչև սև
խոռոչներ, Հայկ. հանրագիտ. գլխ. խմբ., 2001, 212 էջ։
2. Крупномасштабная структура Вселенной, Под ред. М.Лонгейра, Я.Эйнасто, Москва, «Мир», 1981
(труды Симпозиума МАС № 79, Таллинн, 12-16 сентября 1977).
3. Новиков И.Д., Эволюция Вселенной, М., Наука, 1990.
4. Пиблс Ф.Дж.Э., Структура Вселенной в больших масштабах, Москва, «Мир», 1983.
5. Розенталь И.Л., Геометрия, динамика, Вселенная, М., Наука, 1987.
6. Шама Д., Современная космология, М., Мир, 1973.
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2. Անկայուն և փոփոխական երևույթները Տիեզերքում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 սեմ.2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել Տիեզերքում դիտվող ակտիվության հիմնական տեսակները։
2. Ցույց տալ անկայունությունների նմանություններն ու տարբերությունները։
3. Ծանոթացնել անկայունությունը միասնական տեսակետից մեկնաբանելու
հնարավորությունները։
4. ներկայացնել անկայուն և փոփոխական աստղերը, նրանց հայտնաբերման և դասակարգման
մեթոդներ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

նկարագրել նրանց հիմնական տիպերը (Էրուպտիվ փոփոխականներ, Կատակլիզմիկ
փոփոխականներ, Բաբախող աստղեր, Խավարուն փոփոխականներ) և դասակագումը,
էվոլյուցիոն կարգավիճակը
ներկայացնել անկայուն և փոփոխական աստղերի կապը երիտասարդ ասղառաջացման
օջախների` աստղասփյուռներ և հսկա մոլեկուլային ամպերի հետ
Մեկնաբանել ակտիվության կամ անկայունության դրսևորումները որպես մութ էներգիայի
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ձևափոխումների հետևանք։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

օգտագործել անկայուն և փոփոխական աստղերի բնութագրերի որոշման մեթոդները
օգտվել անկայուն և փոփոխական աստղերի գոյություն ունեցող կատալոգներից և
էլեկտրոնային բազաներից
9. Ճանաչել տիեզերական օբյեկտների ակտիվության դրսևորումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.

մասնակցել անկայուն և փոփոխական աստղերին նվիրված գիտահետազոտական
աշխատանքներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել աստղային և
գազային օբյեկտների սպեկտրները
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայտնաբերման և դասակարգման մեթոդներ: Էրուպտիվ փոփոխականներ: Կատակլիզմիկ
փոփոխականներ: Բաբախող աստղեր: Խավարուն փոփոխականներ: Երիտասարդ աստղառաջացման
օջախներ` աստղասփյուռներ , հսկա մոլեկուլային ամպեր: Մութ էներգիայի փոխազդեցությունը
բարիոնային նյութի հետ։ Օբյեկտների զանգվածների աճը մութ էներգիայի հաշվին։ Մութ էներգիան
որպես ակտիվության երևույթների միասնական աղբյուր։Բյուրականյան տիեզերածնական
տեսակետը և արագացող ընդարձակումը։

1. 0410/Մ16

2. Դիտողական նյութի մշակում և սխալների տեսության
հիմունքներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 լաբ.2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
7. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել
աստղագիտական
ժամանակակից
դիտողական
տվյալները,
նրանց
առանձնահատկությունները` դիտվող սպեկտրի ամբողջ տիրույթում։ Տրվում են սպեկտրների
մշակման ծրագրեր։ Ծանոթացնել ներկայումս գործող ամենամեծ Սլոունյան շրջահայացության
հետ:
2.
ներկայացնել աստղագիտական դիտումների և հաշվարկների ժամանակ ի հայտ եկող տարբեր
սխալների գնահատման մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական բնութագրերը և
2.
3.

աշխատանքի սկզբունքները,
բացատրել սպեկտրների հիմնական բնութագրերը:
ներկայացնել ուղղակի և անուղղակի չափումների, սարքի սխալի, սիստեմատիկ և
պատահական սխալների, չափման ճշտության մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել ժամանակակից աստղագիտական փաթեթները սպեկտրների մշակման համար
5. հաշվել ուղղակի և անուղղակի չափման բացարձակ և հարաբերական սխալները, գնահատել
սարքի սխալի և թվերի կլորացման ներդրումը չափման սխալների մեջ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

ստանալ պարամետրեր (կարմիր շեղում, հեռավորություն, պտտման արագություն, զանգված,
գազային բաղադրիչի էլեկտրոնային խտություն և զանգված) տվյալ օբյեկտի համար:
7. կազմել պատկերացում չափման միջին արժեքի և դիսպերսիայի (2), չափման
վստահելիության միջակայքի, հուսալիություն () և միջին քառակուսային սխալի
վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա3 որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական
տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն
կարգավիճակը.
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային բազաները)
Բ3(դիտումներ ժամանակակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել ստացված նյութը)
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստղագիտական ժամանակակից դիտողական տվյալները: Սլոունյան շրջահայացություն:
Ծանոթացում սպեկտրների մշակման ADOC ծրագրի հետ: Ծանոթացում սպեկտրների մշակման
MIDAS և AIRAF ծրագրի հետ: ADOC ծրագրով իզոֆոտերի կառուցում: ADOC ծրագրով
գալակտիկաների ձևաբանություն: Splat-vo ծրագրով Սլոունյան սպեկտրների ուսումնասիրություն:
Պարամետրերի որոշում:
Ուղղակի և անուղղակի չափումներ, սարքի սխալ, սիստեմատիկ և պատահական սխալներ, չափման
ճշտություն, ուղղակի չափման միջին արժեք և դիսպերսիա (2), Գաուսի նորմալ բաշխում, ուղղակի
չափման վստահելիության միջակայք, հուսալիություն () և միջին քառակուսային սխալ, Ստյուդենտի
բաշխում, Ստյուդենտի գործակից, հարաբերական սխալ, 2 բաշխում, 2 գործակիցներ, ուղղակի
չափման վրիպակների հայտնաբերում և բացառում, անուղղակի չափման բացարձակ և
հարաբերական սխալներ, էմպիրիկ կախման պարամետրերի որոշումը փոքրագույն քառակուսիների
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“ՕՊՏԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Օպտիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոսի

5.Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.10.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
 օպտիկա
մասնագիտությամբ
բակալավրի
որակավորում
ունեցող
դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ օպտիկա մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը
կատարվում
Երևանի
պետական
համալսարանի
մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել.
 հիմնարար ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում օպտիկական և լազերային հետազոտություններով զբաղվող մասնագետներ,
 գիտա-արդյունաբերական միավորումներում օպտիկական և լազերային ժամանակակից
տեխնոլոգիաների օգտագործմանը և ներդրմանը կողմնորոշված, օպտիկական սարքեր և
սարքավորումներ նախագծող, դրանց բնութագրերը ուսումնասիրող և աշխատանքային
ռեժիմները օպտիմալացնող մասնագետներ,
 գիտամեթոդական և գիտամանկավարժական աշխատանքներ, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-երի
ուսումնական ծրագրերով մանկավարժական աշխատանք իրականացնող մասնագետներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող
մաթեմատիկական
մոդելները,
կտիրապետի
լազերային
ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին
և
ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում
նրանց
կիրառման
հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային լազերային
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների
ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ
հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու ուսումնասիրման
մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում
դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներին.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,

կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ
չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին,
լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային.
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային
օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների
ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական
մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական
նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական
գործընթացներ.
Ա5.
տարբերակելու
ֆիզիկայում
քաոսային
երևույթների
առաջացման
պատճառները,
իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի
առանձնահատկությունները, կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից
տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և
օգտագործման շրջանակներին.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառել մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս,
մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի
միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր,
մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն.
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ,
նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և
տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ.
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային
մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ.
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող
պրոցեսների նկարագրման համար.
Բ5. նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ համակարգերում, դրանց
կանխատեսման և նկարագրման համար օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել
ավտոմատ կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել համակարգչային
մեթոդներ.
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու
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անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր
տեխնոլոգիաները, լազերային լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, կիրառել
մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված հետազոտական
աշխատանքներում.
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել
սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել
միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները.
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական
աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական
համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր ստացած
գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Օպտիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել այդ ոլորտում գործող
ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝


Գիտահետազոտական լաբորատորիաների գիտաշխատողներ,



Դասախոսներ, ասիստենտներ

Ակադեմիական և այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներում՝


բաժնի վարիչներ,



խմբերի ղեկավարներ,



գիտաշխատողներ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսումնական և
գիտական ստորաբաժանումները, ԵՊՀ ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը (ԵՊՀ ՖԳՀԻ), ՀՀ
ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների և Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտները,
կապի բնագավառում գործող պետական և մասնավոր ձեռնարկությունները: Ծրագրի
շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ֆիզիկայի և ՀՀ ԳԱԱ պրոֆիլային
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ինստիտուտների ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


Ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում,



էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ "Ֆիզիկա" մասնագիտությամբ,
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց ”, Երևան, 2016.
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող "Օպտիկա" ծրագիրը ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում երկար տարիների ընթացքում
հաջողությամբ գործած "Օպտիկա" ծրագրի օրգանական շարունակությունն է:
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների Բ1
ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական
խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից
երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի
բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող
երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել քվազիմաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
մասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիառաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում
կայում, մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի
նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական
վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր
երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվատիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն.
զիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ
կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա2
իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված
անիզոտրոպ Բ2
հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել հահեղուկների և հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների
մապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ, մշակել և
ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ
ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել
հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումնեհիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել
րին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների
հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ
նկարագրման մեթոդներին, ՀԲ դիտվող ոչ գծային օպտիկական
գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ
երևույթներին.
ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ.
Ա3
ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կի- Բ3
ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի,
մանա նրանց տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթեաշխատել
գերկարճ
իմպուլսներով
լազերներով,
կատարել
լային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով լազերների
չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբաշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆմտա վարկյանային ժամանականերում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեյին մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել
կավարման նոր, էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին,
լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ,
լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություննեմշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ.
րին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային.
Ա4
կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և Բ4
կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և
բազմամոդ օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տաթվային մեթոդները տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ,
րածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական
առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող
երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքապրոցեսների նկարագրման համար.
տարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական

ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու
գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ.
Ա5
տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսի առաջացման պատճառները,
իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի
այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման շրջանակներին.
Ա6
կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական
համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման, ՖԲների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու
և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային
ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական
մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի
հետ
լույսի
փոխազդեցությանը
նվիրված
հետազոտական
աշխատանքներում:
Գ2

Բ5

նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ
համակարգերում, դրանց կանխատեսման և նկարագրման համար
օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել ավտոմատ
կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել
համակարգչային մեթոդներ.

Բ6

կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի
դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում:

Գ3

վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն
նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:

վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր
մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել
հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար
կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվ. տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ոչ գծային ֆիզիկա
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային օպտիկա
Գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկա
Հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների օպտիկա
Ֆոտոնային բյուրեղների և մետանյութերի օպտիկա
Ոչ գծային օպտիկա
Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա
Կամընտրական
Կիրառական լազերային ֆիզիկա
Պարբերական միջավայրերի օպտիկա
Կիրառական օպտիկա
Ոչ գծային սպեկտրոսկոպիա
Քվանտային օպտիկա
Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ ալիքատարներում
Հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկա
Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ
Օպտիկական սոլիտոններ և սեմիլարիտոններ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈւՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը Ա
1
1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01
0407/Մ16

X
X
X

0406/Մ01
0404/Մ01
0405/Մ01

X
X
X

0404/Մ02
0404/Մ03
0404/Մ04
0404/Մ05
0404/Մ06
0404/Մ07

X

0404/Մ08
0404/Մ09
0404/Մ10
0404/Մ11
0404/Մ12
0404/Մ13
0404/Մ14
0404/Մ15
0404/Մ16

X
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Ա
2

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

Գ Գ3
2

X
X
X

X
X

X

X

“ՕՊՏԻԿԱ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2.Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6. I աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
11. Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
12. Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով տվյալ
գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս,
մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ

2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի
շուրջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”
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2. Օտար լեզու 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած գիտական
աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
10. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն և
բառապաշար
11. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութր սեմինարներին
12. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս,
մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
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հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցէկացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական քննարկումների
չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org
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2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3.

3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ընձեռած
հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
2. Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
3. Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և գրադարաններից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
5. օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
6. Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:

8. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների
առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին,
կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի
բացահայտելու այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և
բնագավառները,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառել մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների
հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
2. Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս,
մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների
օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի հավաքում,
բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում օգտագործելով SQL
լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2.
D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3.
Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4.
К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5.
T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free Software
Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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6.
7.

С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
1.

0407/Մ16

2.

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
●

Կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում:
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան, hետազոտման
օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտա-հետազոտական գործունեության փուլերը.
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 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
 ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն
 փաստացի նյութի հավաքագրում
 հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ
ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.ВолоховаЕ.С.Основныеэтапынаучногоисследования//Молодойученый.2016.№6.С.755-757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/Մtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500КурслекцийНаучно-исследовательскаяработа2011.pdf

1. 0406/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
 ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի ժամանակակից պատկերացումներին:
 ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական և
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
4. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և կիրառական
հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
4. առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ:
5. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկա-

– 295 –

կան երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս,
մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող
պրոցեսների նկարագրման համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի,
ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների միջուկային
ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային գիտափորձեր: Մեծ
Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային
միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի և
գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ:
Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից
գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից
միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական կոնցեպցիաները:
Համադրում և համեմատական վերլուծություն: Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության
վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական
հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում:
Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները և
կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in Physics,v.59, N4, 261,
2010.
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5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 1973
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
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12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals, Springer, 2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method for
inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7, pp. 1451—1459,
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14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
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1. 0404/Մ01

2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն
տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի
նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները, դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի
տեսության զարգացման միտումների և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ, մասնակցել քննարկումներին և ինքնուրույն զբաղվել
գիտական աշխատանքով
8.
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսի առաջացման պատճառները, իրականացնելու քաոսային
երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման տարբեր
համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման շրջանակներին,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել
նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի հետ
փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ5. նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ համակարգերում, դրանց կանխատեսման և նկարագրման համար օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել ավտոմատ
կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել համակարգչային մեթոդներ,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի
ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի հանգուցային
երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ
հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П.Берже,И.Помо,К.Видаль.Порядоквхаосе.М.:Мир,1991.
4. М.ИРабинович,Д.И.Трубецков.Введениевтеориюколебанийиволн.М.:Наука,1984.
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5.
6.
7.

R.H.Enns.It’sNonlinearWorlds.Springer.2010.
R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.

1. 0405/Մ01

2.Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներինտալխորացվածգիտելիքներբյուրեղների
ֆիզիկական
հատկություններիվերաբերյալ, օգտագործելովքվանտայինմեխանիկայիեւվիճակագրականֆիզիկայիմեթոդները,ծանոթացնել
նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային
սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից
ֆիզիկայի այլ բնագավառներումկիրառվողհիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
2. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում
քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական
հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ, կատարել փորձեր և մեկնաբանել
ստացված արդյունքները,
5. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր,կատարելեզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ,
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող
մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական
երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների
ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ
հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ
գծային օպտիկական երևույթներին,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել
նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող տարբեր
երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման
մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված հետազոտական աշխատանքներում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային):
 Մետաղների տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի:
 Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի
էլեկտրահաղորդականությունը:
 Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս:
 Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված: Հաղորդիչներ
եւ մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները:
 Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբեւեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ:
Բեւեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- եւ սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնիֆիզիկայիներածություն, ԵՊՀհրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս,-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչի
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսուցանել հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային օպտիկան, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման և նկարագրման հիմնական մեթոդները,
կիրառություններն ու հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

հեղուկ բյուրեղի դիրեկտորի շարժման հավասարումներից,
հեղուկ բյուրեղի դիրեկտորի վերակողմնորոշման գրանցման մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղներում կողմնորոշումային ստիպողական ցրման տեսությունից,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

տարբերակել հեղուկ բյուրեղներում ընթացող ոչ գծային օպտիկական երևույթները,
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6.
7.

հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ
ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
կատարել հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ ոչ գծային օպտիկական երևույթների
վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող
մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական
երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսի առաջացման պատճառները, իրականացնելու քաոսային
երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման տարբեր
համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման շրջանակներին,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել
հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել
համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
Բ5. նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ համակարգերում, դրանց կանխատեսման և նկարագրման համար օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել ավտոմատ
կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել համակարգչային մեթոդներ,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված հետազոտական աշխատանքներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնությունը:
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնության փորձարարական
ուսումնասիրման մեթոդները: Պարզագույն տեսական գնահատումներ:
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնության նկարագրման հիմնական
հավասարումները:
 Ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնության ուսումնասիրությունը հեղուկ բյուրեղական բջիջներում:
 Ֆրեդերիկսի լուսամակածված անցում:
 Ստիպողական ցրում և ցանցային կողմնորոշումային ոչգծայնություն:
 Լույսի ազդեցությունը հեղուկ բյուրեղի մակերևույթային շերտի վրա:
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 Հեղուկ բյորեղների ջերմային օպտիկական ոչ գծայնությունը:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Де Жен П. Физика жидких кристаллов, Москва, Мир, 1977.
2.
Аракелян С. М., Чилингарян Ю. С. Нелинейная оптика жидких кристаллов, Москва, Наука, 1984.
3.
Khoo I. Ch. Liquid crystals, Wiley-Interscience, 2007.
4.
Հակոբյան Ռ. Ս., Չիլինգարյան Յու. Ս. Մակածված փուլային անցումներ և
5.
հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում, Երևան, Մանկավարժ, 2000:

1. 0404/Մ03

2. Գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչի
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկան և ծանոթացնել
գերարագ ոչ ստացիոնար պրոցեսների հետ: Սովորեցնել աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքից,
գերարագ օպտիկական և լուսաալիքային կապի խնդիրների համար պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներից,
ԳԿԻ չափման մեթոդներից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերներով,
կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով,
օգտվելու ԳԿԻչափմանմեթոդներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
կտիրապետի օպտիկական ԱՄ–ՓՄ/ՓՄ-ԱՄ փոխարկումներին, սոլիտոնային երևույթներին:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և
ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
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խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նանովայրկյանային և պիկովայրկյանային իմպուլսների գեներացիայի մեթոդները:
 ԳԿԻ չափման մեթոդները:
 Լուսային իմպուլսների տարածումը գծային դիսպերսող միջավայրերում:
 Լուսային իմպուլսների ինքնազդեցությունը ոչ գծային դիսպերսող միջավայրերում:
 ԳԿԻ պարամետրական փոխազդեցություններ:
 Ֆեմտովայրկյանային լազերային իմպուլսների ձևավորումը և չափման ժամանակակից
մեթոդները:
 Միջավայրը գերհզոր էլեկտրամագնիսական դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ñ. À. Àõìàíîâ, Â. À. Âûñëîóõ, À. Ñ. ×èðêèí. Îïòèêà ôåìòîñåêóíäíûõ ëàçåðíûõ èìïóëüñîâ, Ìосква,
Íàóêà, 1988.
2.
É. Õåðìàí, Á. Âèëüãåëüìè. Ëàçåðû ñâåðõêîðîòêèõ ñâåòîâûõ èìïóëüñîâ,Ìосква, Ìèð, 1986.
3.
Ñ. Øàïèðî. Ñâåðõêîðîòêèå ñâåòîâûå èìïóëüñû, Ìосква, Ìèð, 1986.
4.
Thomas Brabec and Ferenc Krausz. Intense few-cycle laser fields: Frontiers of nonlinear optics
(Reviews of Modern Physics, Vol. 72, N 2, April 2000, p. 545-591).
5.
Gunter Steinmeyer. A review of ultrafast optics and optoelectronics. Journal of Optics A: Pure and
Applied Optics, 5 (2003)R1-R15.

1.

0404/Մ04

2.

Հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների օպտիկա

3.

3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել.
 հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների օպտիկային,
 դիսփլեյների ժամանակակից տեխնոլոգիաներին,
 ուղիղ տեսանելիության անցումային անդրադարձային դիսփլեյներին,
 ճկուն հենքերի վրա դիսփլեյներին,
 եռաչափ պատկերման դիսփլեյներին,
 դիսփլեյների կիրառություններին և դրանց նախագծման սկզբունքներին:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները]Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

կատարել ժամանակակից դիսփլեյների նախագծման մեթոդների խորքային վերլուծություններ,
հստակ կողմնորոշվել ժամանակակից հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում
ճիշտ կողմնորոշվել գոյություն ունեցող տարատեսակ տեսապատկերների արտապատկերման
մեթոդներում՝ պայմանավորված խնդրի առանձնահատկություններով,
դրսևորել դիսփլեյների զարգացման ժամանակակից միտումների և կիրառությունների
իմացություն,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.

կիրառել հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների ստեղծման և ուսումնասիրման փորձարարական
մեթոդների հնարավորությունները,
նախագծել տրված պարամետրերով հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
8.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
9.
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով,
10.
կատարել հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների հետ կապված լաբորատոր աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների
ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ
հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ
գծային օպտիկական երևույթներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ,
նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և տեսական
գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի
ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր տեղեկություններ դիսփլեյների և դրանց տեխնոլոգիաների զարգացման
վերաբերյալ,
 Հարթ հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյներ,
 Եռաչափ օբեկտների արտապատկերման դիսփլեյներ,
 Ստերեոսկոպիկ դիսփլեյներ
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Томилин М.Г., Невская Г.Е. Дисплеи на жидких кристаллах – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 108 с.
2.
O’Mara W.C. Liquid crystal flat panal displays: manufacturing science and technology. N.-Y.: VNR.
1993. 223 p.
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3.
4.

Chigrinov V.G. Liquid crystals devices. Physics and application. Artech House optoelectronics library.
Boston, London. 1999. 357 p.
Томилин М. Г., Невская Г.Е. Фотоника жидких кристаллов.-СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2011,
741 с.
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2. Ֆոտոնային բյուրեղների և մետանյութերի օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել ֆոտոնային բյուրեղների օպտիկայի հիմունքները և
ծանոթացնել պարբերական միջավայրերի ֆոտոնիկայի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

ֆոտոնիկ բյուրեղների կառուցվածքային առանձնահատկություններից,
ֆոտոնիկ բյուրեղների տեսական և փորձարարական հետազոտման մեթոդներից,
1D, 2D, 3D ֆոտոնիկ բյուրեղների օպտիկայից,
ինքնակազմակերպվող խիրալ հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնիկ կառուցվածքներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

տարբերակել ֆոտոնիկ բյուրեղական տարատեսակ կառուցվածքները,
ֆոտոնիկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ,
մշակել և ստեղծել խիրալ հեղուկ բյուրեղական անհրաժեշտ ֆոտոնիկ կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել ֆոտոնիկ բյուրեղների սինթեզման և ուսումնասիրման մեթոդներ և
նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների
հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար,
ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող
պրոցեսների նկարագրման համար,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Բնական ֆոտոնային բյուրեղներ, օպալ, աֆրիկյան թիթեռնիկներ:
 Թույլատրված և արգելված գոտիներ (PBG):
 Ֆոտոնային բյուրեղների դասակարգումը: Ռեզոնանսային և ոչ ռեզոնանսային ֆոտոնային
բյուրեղներ:
 Ֆոտոնային բյուրեղների տեսական հետազոտման մեթոդները:
 Ֆոտոնային արգելված գոտիների տեսությունը:
 Ֆոտոնային բյուրեղների պատրաստման տեխնոլոգիաները: Ֆոտոնային բյուրեղների
ինքնակազմավորման մեթոդներ: Կերագծման травление մեթոդը: Հոլոգրաֆիկ մեթոդը:
 Ֆոտոնային բյուրեղների ձևավորման այլ մեթոդներ: Խիրալ հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային
բյուրեղներ:
 Ֆոտոնային բյուրեղների կիրառությունները:
 ժամանակակից օպտոէլեկտրոնիկայի հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov., Photonic Crystals, Springer 2005.
2.
Е. Л. Ивченко,А. Н. Поддубный.Резонансныетрёхмерныефотонныекристаллы,"Физикатвёрдого
тела,том48,вып.3,стр.540—547, 2006.
3.
В. А. Кособукин.Фотонныекристаллы,ОкновМикромир,No. 4, 2002.
4.
АлавердянР.Б.,ГеворгянА.А.,ЧилингарянА.Д.,ЧилингарянЮ.С.Особенностиизлучения
киральныхфотонныхкристалловприотсутствиилокальногопреломленияинаклоннмпадении
светанаслой.Оптическийжурнал,т.75,№8,с.3-1, 2008.
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2. Ոչ գծային օպտիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել լազերային լույսի և տարբեր տիպի
միջավայրերի փոխազդեցության ժամանակ դրսևորվող ոչգծային օպտիկական երևույթներին և, որպես
արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի նվաճումների և
կիրառական ասպեկտների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

կատարել ժամանակակից ոչգծային օպտիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
հստակ կողմնորոշվել ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտների
բնագավառում
դրսևորել մասնագիտության զարգացման ժամանակակից միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

6.

կիրառել մոտավոր մեթոդների զինանոցը՝ ոչգծային օպտիկական երևույթների տարաբնույթ
տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ,
կիրառել ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական մեթոդների զինանոցը,
հանգեցնել լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
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8.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
9.
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
10.
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և
ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված հետազոտական աշխատանքներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Ոչգծային օպտիկական որոշ երևույթների փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր դրույթներ: Ոչ գծային օպտիկական բևեռացում:
 Էլեկտրադինամիկայի հավասարումները ոչգծային միջավայրում:
 Ըստ դաշտի քառակուսային երևույթներ:
 Ըստ դաշտի խորանարդային երևույթներ:
 Օպտիկական անկայունությունները Կերրի ոչ գծայնությամբ միջավայրում:
 Լույսի դինամիկ ինքնադիֆրակցիայի երևույթը:
 Մակերևութային ոչ գծային օպտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K. Rottwitt,P. Tidemand-Lichtenberg. Nonlinear optics. Principles and application. 2015 by Taylor &
Francis Group, LLC. CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business.
2. N. Kamanina. Nonlinear Optics. Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012.
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3. R. W. Boyd. Nonlinear optics, Academic press, New York, 2003.
4. В. Г. Дмитриев. Нелинейная оптика и обрашение волнового фронта, Москва, Физматлит, 2003.
5. D. L. Mills. Nonlinear optics, Bacic concepts, Springer-Verlag, 1991.
6. И. Р. Шен. Принципы нелинейной оптики, Москва, Мир, 1989.
М. Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. Сухоруков.Теория волн, Москва, Наука, 1979.
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2.

Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա

3.

6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել հեղուկ բյուրեղային միջավայրերի
ֆիզիկային՝
 դրանց առաձգական առանձնահատկություններին,
 օպտիկական անիզոտրոպությանը,
 հեղուկ բյուրեղային վիճակը նկարագրող հիմնական տեսություններին,
 հեղուկ բյուրեղներում ընթացող էլեկտրաօպտիկական և մագնիսաօպտիկական երևույթներին,
դրանց կիրառական մեծ նշանակությանն ու հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկայից,
անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների նկարագրման մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող երևույթների առանձնահատկություններից,
հեղուկ բյուրեղների կիրառությունների և հեռանկարների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.
7.
8.

տարբերակել հեղուկ բյուրեղական տարատեսակ կառուցվածքները,
հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ,
մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9.
10.
11.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ինքնուրույն զբաղվելու հեղուկ բյուրեղներին բնագավառում գիտական աշխատանքով,
հասկանալ և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների
ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ
հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ
գծային օպտիկական երևույթներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու
մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և
պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և
արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել
նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի հետ
փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
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տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման
երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման
նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Որոշ երևույթների փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Անիզոտրոպ հեղուկները և նրանց հիմնական առանձնահատկությունները:
 Հեղուկ բյուրեղներ, դրանց հիմնական տեսակները:
 Առաձգականության տեսությունը: Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների դինամիկայի հիմնական
հավասարումները:
 Արտաքին ստատիկ դաշտերով մակածված դեֆորմացիաներ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղներում:
 Լուսամակածված կողմնորոշումային փուլային անցումներ հեղուկ բյուրեղներում:
 Խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղներ: Խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղների օպտիկական հատկությունները:
 Սմեկտիկ հեղուկ բյուրեղները, նրանց հիմնական օպտիկական հատկությունները:
 Թերմոմեխանիկական երևույթներ հեղուկ բյուրեղներում:
14. Հիմնական գրականությանցանկ.
1. Де Жен П. Физика жидких кристаллов, Москва, Мир, 1977.
2. Блинов Л. М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов, Москва, Наука, 1978.
3. Аракелян С. М., Чилингарян Ю. С. Нелинейная оптика жидких кристаллов, Москва, Наука,1984.
4. Հակոբյան Ռ. Ս., ՉիլինգարյանՅու. Յու. Ս. Մակածված փուլային անցումներ և հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում: Երևան, Մանկավարժ, 2000.
5. Khoo I. Ch. Liquid crystals, Wiley-Interscience, 2007.
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2. Կիրառական լազերային ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել լազերային ճառագայթման կիրառությունների առանձնահատկությունները և ժամանակակից լազերային տեխնոլոգիաները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառությունից,
գիտահետազոտական աշխատանքներում լազերների կիրառությունից,

– 309 –

3.
4.

լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկայից,
լազերների կիրառության հեռանկարներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

հետազոտական աշխատանքների համար ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ,
նախագծել լազերային սարքավորումներ,
մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ,
կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային
օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և
ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Լազերային ճառագայթման հիմնական հատկությունները և նորագույն տեխնոլոգիաներում
նրանց կիրառության հիմնական սկզբունքները:
 Լազերների կիրառության առաջընթացը փորձարարական ֆիզիկայում:
 Ժամանակակից լազերային տեխնոլոգիաներ:
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Լազերով խթանված երևույթները գազերում, հեղուկներում և պինդ մարմիններում:
Լազերային ճառագայթումով նյութերի մշակման ֆիզիկական հիմունքները:
Լազերային արդի տեխնոլոգիական սարքավորումներ:
Տեղեկույթի լազերային գրառման մեթոդները:
Լազերների կիրառությունը 1D, 2D, 3D ֆոտոնային կառուցվածքների ձևավորման և
հետազոտման ժամանակ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
И. М. Нагибина. Прикладная физическая оптика, Москва, ВШ, 2002.
2.
Верховский Е.И. Лазерная технология в производстве интегральных микросхем, Москва, Высшая
школа, 1990.
3.
О. Звелто. Принципы лазеров, Москва, Мир, 1990.
4.
В. Запорожченко и др. Лазерные источники ультракоротких импульсов с активной
синхронизацией мод, Фотоника, №5, 2007.
5.
H.M. Gibbs. Optical Bistability, Controlling Light with Light, Orlando, Academic, 1985.
6.
J.F. Reintjes, Nonlinear Optical Parametric Processes in Liquids and Gases, Orlando, Academic, 1984;
Дж. Райнтжес, Нелинейные оптические параметрические процессы в жидкостях и газах, Москва,
Наука, 1989.
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2. Պարբերական միջավայրերի օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել էլեկտրամագնիսասան ալիքների տարածմանը պարբերական
միջավայրերում և դրանց հետ լույսի փոխազդեցությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

կտիրապետի լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում,
պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում,
Բրեգյան անդրադարձումից ու դիֆրակտից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակցիաները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

հասկանալ և կիրառելՇոլցի զտիչը ու Էլեկտրամագնիսական մակերևութային ալիքները
օպտիկայի տարաբնույթ խնդիրների լուծման և հետազոտման համար:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու
մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և
պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և
արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել
հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել
համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ,
ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
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Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի
ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. ցուցադրական փորձեր,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ինտերֆերենցիա: Երկու դիպոլային ճառագայթիչ: n դիպոլային ճառագայթիչ: Ինտենսիվության
վերաբաշխում:

Պարբերական միջավայրեր: Միաչափ պարբերական միջավայրեր: Պարբերական շերտավոր
միջավայրեր:
 Բլոխի ալիքներ և գոտիական կառուցվածք: Բրեգյան անդրադարձում:
 Կապված մոդերի տեսությունը: Կապված մոդերի հավասարումները: Նույն ուղղությամբ
տարածվող մոդերի միջև կապը: Հակառակ ուղղությամբ տարածվող մոդերի միջև կապը:
 Շոլցի ֆիլտրեր: Բևեռացումային ինտերֆերեցիոն ֆիլտրեր: Շոլցի խաչված ֆիլտրեր: Շոլցի
հովհարային ֆիլտրեր: Կապված մոդերի տեսությունը Շոլցի ֆիլտրերի համար:
 Կապված մոդերի տեսությունը Բրեգյան անդրադարձման համար: Փուլային արաություն,
խմբային արագություն և էներգիայի տեղափոխման արագություն:
 Էլեկտրամագնիսական մակերևութային ալիքներ:
 Դիֆրակցիայի օրինակներ: Բրեգի դիֆրակցիաան իզոտրոպ միջավայրում: Ռաման- Նատի
դիֆրակցիա: Միաչափ պարբերական միջավայրերի ոչգծային օպտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
С. Ахманов, С. Никитин. Физическая оптика, Москва, 1998.
2.
Р. Фейнман, и др. том 3, Излучение , волны, кванты, Москва, 1965.
3.
А. Ярив, П. Юх. Оптические волны в кристаллах, Москва, 1987.
4.
Нелинейная спектроскопия, под ред. Н. Бломбергена, Москва, 1979.

1. 0404/Մ10

2. Կիրառական օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, սեմ,-1
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից մատրիցական մեթոդներին՝
1. լազերային ռեզոնատորների և բարդ օպտիկական համակարգերի հաշվարկման նպատակով,
2. բևեռացված լույսի վիճակի և, միջավայրի հետ փոխազդեցության արդյունքում, այդ վիճակի
տարածական և ժամանակային էվոլյուցիայի նկարագրման նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.
կիրառել մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման համար;
2.
կիրառել մատրիցական մեթոդները բևեռացված լույսի վիճակը նկարագրելու համար,
3.
կիրառել մատրիցական մեթոդները միջավայրի հետ լույսի փոխազդեցության արդյունքում
բևեռացման վիճակի փոփոխությունը նկարագրելու համար,
4.
կիրառել մատրիցական մեթոդները լույսի բևեռացումը ղեկավարող սարքերը հաշվարկելու համար

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.

կատարել հաշվարկներ ժամանակակից մատրիցական մեթոդների օգնությամբ՝ համակարգչա-
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6.
7.

յին ծրագրերի լայն ներգրավմամբ և վերլուծել ստացված արդյունքները,
հստակ կողմնորոշվել մատրիցական մեթոդների՝ լազերային ճառագայթումը ղեկավարող փոքր
էներգատար սարքերի հաշվարկման բնագավառում
դրսևորել մասնագիտության ժամանակակից զարգացման միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

9.

ակտիվորեն կիրառել մատրիցական մեթոդները օպտոէլեկտրոնային սարքերի հաշվարկման
ասպարեզում,
լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող խնդիրները
հանգեցնել պարզ մոդելների (օրինակ Պուանկարեի սֆերայի) և վերլուծել ստացված արդյունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
11.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
12.
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
13.
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող
մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական
երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու
մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և
պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և
արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել
հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել
համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. խնդիրների լուծում, այդ թվում նաև համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ծանոթացում մատրիցական մեթոդների հետ:
 Օպտիկական սարքերը նկարագրող հիմնական մատրիցները:
 Օպտիկական սարքերի գլխավոր պարամետրերի որոշումը մատրիցական եղանակով:
 Օպտիկական ռեզոնատորների նկարագրությունը մատրիցներով:
 Բևեռացված լույսի տարածման նկարագրությունը միջավայրում մատրիցական եղանակով:
 Տարբեր կիրառություններ:
14.
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Джеррард,Дж,М,Берч.Введениевматричнуюоптику.М.Мир.1978.
2. E. Collett, B. Schaefer. Polarized light for scientists and engineers, Polawave Group, Incorporated, 2012.
3. P. Yeh, C. Gu. Optics of liquid crystal displays, A John Wiley and Sons, Inc., 1999.
4. А. Ярив, П. Юх. Оптические волны в кристаллах.М. Мир. 1987.

1. 0404/Մ11

2. Ոչգծային սպեկտրոսկոպիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ոչգծային լազերային
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, բացահայտել այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

կատարել ժամանակակից ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների հնարավորությունների
խորքային վերլուծություններ,
հստակ կողմնորոշվել ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների
բնագավառում
ճիշտ կողմնորոշվել գոյություն ունեցող տարատեսակ սպեկտրոսկոպիական մեթոդներում՝
պայմանավորված ուսումնասիրվող խնդրի առանձնահատկություններով,
դրսևորել մասնագիտության ժամանակակից զարգացման միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

6.

կիրառել ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական մեթոդների սպեկտրոսկոպիական հնարավորությունները,
լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող խնդիրները
հանգեցնել պարզ սպեկտրոսկոպիական մոդելների և վերլուծել ստացված արդյունքները
սպեկտրոսկոպիական տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
8.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
9.
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
10.
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու
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մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և
պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և
արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել
նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող տարբեր
երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման
մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված հետազոտական աշխատանքներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. դժվար յուրացվող հարցերի լրացուցիչ, արտալսարանային պարզաբանումներ,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
11.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր դրույթներ: :
 Ոչգծային օպտիկայի որոշ ֆունդամենտալ սպեկտրոսկոպիական ասպեկտները:
 Կոհերենտ օպտիկական սպեկտրոսկոպիա:
 Երկֆոտոն սպեկտրոսկոպիա:
 Կոհերենտ քառաֆոտոն սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները:
 Բևեռացումային սպեկտրոսկոպիա:
 Բարձր կարգի օպտիկական ոչգծայնություններ:
 Մակերևութային ոչգծային ալիքներ և մակերևութային ոչգծային սպեկտրոսկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. Демтредер. Лазерная спектроскопия. М. Наука.1985.
2. В. С. Летохов, В. П. Чеботаев. Принципы нелинейной лазерной спектроскопии. М. Наука. 1975.
3. С. А. Ахманов, Н. И. Коротеев.Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния света. М.
Наука. 1981.
4. R. W. Boyd. Nonlinear optics, Academic press, New York, 2003.N.
5. С. Келих. Молекулярная нелинейная оптика. М. Наука. 1981.

1. 0404/Մ12

2. Քվանտային օպտիկա

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ է ուսուցանել լույսի քվանտըային տեսության հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

քվանտացված լուսային դաշտի մաքուր և խառնված վիճակների մասին,
ֆոտոնի սպինի, իմպուլսի մոմենտի, զույգության և բևեռացման մասին,
Լեմբի շեղման և ճառագայթման գծի լայնության մասին,
ռելյատիվիստիկ ինվարիանտ խոտորումների տեսությունից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.

3 ECTS
կրեդիտ

5.
6.

ուսումնասիրել ֆոտոնի սպինի և իմպուլսի մոմենտի հետ առնչվող երևույթներ,
ուսումնասիրել ատոմներում օպտիկական անցումների հետ առնչվող խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

հասկանալ և կիրառել լույսի քվանտային տեսությունը օպտիկայի տարաբնույթ խնդիրների
լուծման և հետազոտման համար:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսային երևույթների առաջացման պատճառները, իրականացնելու
քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները,
կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման
տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման շրջանակներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու
մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և
պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և
արտադրական գործընթացներ,
Բ.6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. դժվար յուրացվող հարցերի լրացուցիչ, արտալսարանային պարզաբանումներ,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ալիքային ֆունկցիաները որպես Հիլբերտյան տարածության վեկտորներ:
 Դիրակի նշանակումները: Ալիքային ֆունկցիաների ձևափոխությունը:
 Ներկայացման
բազիսի
փոփոխությունը:
Ունիտար
ձևափոխություններ:
Չափվող
մեծությունների միջին արժեքները:
 Խառնված վիճակներ և խտության օպերատորը (մատրիցը): Շրյոդինգերի և Հեյզենբերգի
ներկայացումները: Փոխազդեցության ներկայացումը և խոտորումների տեսությունը:
 Ազատ էլեկտրամանիսական դաշտի քվանտացումը: Էլեկտրամանիսական դաշտի
քվանտացումը ընդհանուր դեպքում: Քվանտացված լուսային դաշտի մաքուր վիճակներ:
 Խտության օպերատորը (մատրիցը) վիճակագրորեն խառնված վիճակների համար:
 Հավասարակշիռ ջերմային ճառագայթումը:
 Ֆոտոնի սպինային ալիքային ֆունկցիան և էլիպտիկ բևեռացումը: Մասնակի բևեռացված
ֆոտոնը և Ստոքսի պարամետրերը: Ֆոտոնի զույությունը:
 Համիլտոնյանի մուլտիմոդային վերլուծությունը: Ատոմի համիլտոնյանի երկրորդային
քվանտացումը:
 Ֆոտոնների կլանման և առաքման արագությունները:
 Լեմբի շեղումը և ճառագայթային գծի լայնությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 0404M13

2.

Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ ալիքատարներում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել.
 մանրաթելային ալիքատարներում ոչգծային օպտիկական երևույթների առանձնահատկություններին,
 փուլային ինքնամոդուլյացիայի էֆեկտներին,
 փուլային կրոս մոդուլյացիային,
 սոլիտոնների ձևավորմանն ու տարածմանը,
 լուսատարներում գերկարճ և սահմանային կարճ լուսային իմպուլսներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կատարելու մանրաթելային լուսատարներում ոչգծային պրոցեսների էֆեկտիվության գնահատումներ,
2. կատարելու գնահատումներ սոլիտոնների ձևավորման ու տարածման վերաբերյալ,
3. դրսևորել մասնագիտության ժամանակակից զարգացման միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել լուսատարներում ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական մեթոդների
հնարավորությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
2.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
3.
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և
ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
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համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ոչգծային օպտիկական երևույթների էֆեկտիվությունը մանրաթելային լուսատարներում,
 Փուլային ինքնամոդուլավորումը,
 Սոլիտոններ,
 Փուլային կրոս-մոդոլավորումը,
 Գեր կարճ և սահմանային կարճ իմպուլսների ստացումն ու տարածումը մանրաթելային
լուսատարներում:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Г. Агравал “Нелинейная волоконная оптика”, М., ”Мир”, 1996.
2.
И.Р. Шен “Принципы нелинейной оптики”, М., “Наука”, 1989.
3.
С.А. Ахманов, В.А. Выслоух, А.С. Чиркин “Оптика фемтосекундных лазерных импульсов”, М,
“Наука”, 1988.
4.
Воронин В. Г., Наний О. Е. Основы нелинейной волоконной оптики : учебное пособие. — М. :
Университетская книга, 2011. — 128 с.
5.
В.Г. Воронин, О.Е. Наний “Основы нелинейной волоконной оптики”, М., НИИЯФ МГУ, 2004.
6.
G. Agraval “Nonlinear Fiber Optics”, Fourth Edition, London, Elsevier, 2007.

1. 0404M14

2. Հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկա

3.

6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկայի հիմունքները, հեղուկ
բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումների ուսումնասիրման և նկարագրման հիմնական մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումների ուսումնասիրման մեթոդներից,
հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման տեսական մեթոդներից,
հիդրոդինամիկ շարժումների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող հիդրոդինամիկ երևույթների առանձնահատկություններից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և
տեսական գնահատումներ,
հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ հոսքերի ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներ ուսումնասիրելու համար
անհրաժեշտ կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումների
սիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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ուսումնա-

Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների
ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային
օպտիկական երևույթներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու
հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին,
կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների
հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու
և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և
արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ,
նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ և տեսական
գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ
դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ,
հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկական որոշ երևույթների փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկական հատկությունները,
 Պահպանման օրենքները հեղուկ բյուրեղներում,
 Կոնվեկտիվ շարժումների առանձնահատկությունները հեղուկ բյուրեղներում,
 Հեղուկ բյուրեղներում կոնվեկտիվ շարժումների նկարագրման մեթոդոլոգիան,
 Հեղուկ բյուրեղներում կոնվեկտիվ շարժումների ուսումնասիրման փորձարարական
մեթոդները,
 Թերմոմեխանիկական երևույթները հեղուկ բյուրեղներում,
 Թերմոմեխանիկական երևույթների նկարագրման մեթոդները,
 Թերմոմեխանիկական երևույթների փորձարարական ուսումնասիրումը հեղուկ բյուրեղներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հակոբյան Ռ. Ս., Չիլինգարյան Յու. Ս. Մակածված փուլային անցումներ և հիդրոդինամիկական
անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում, Երևան, Մանկավարժ, 2000:

– 319 –

2.
3.
4.

Де Жен П. Физика жидких кристаллов, М, Мир, 1977.
Блинов Л. М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов, Москва, Наука, 1978.
Khoo I. Ch. Liquid crystals. Wiley-Interscience, 2007.
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2. Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել օպտիկական ալիքատարերի հիմնական
տեսակներին, նրանցում լույսի տարածման առանձնահատկություններին և ալիքատարների կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

գիտելիքներ տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական ալիքատարերում ճառագայթման տարածման առանձնահակությունների մասին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումների և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններիիմացություն:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված
մոտավոր և թվային մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.
վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
5.
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող
մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական
երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու
այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ1, ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել
նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել
քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի
հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի
տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշ-
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տաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և
ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող
պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված հետազոտական աշխատանքներում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Որոշ փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Օպտիկական ալիքատարների ճառագայթային վերլուծումը:
 ՈՒղղորդվող ճառագայթներ մանրաթելային լուսատարներում:
 Օպտիկական ալիքատարների ալիքային վերլուծումը:
 ՈՒղղորդվող մոդաներ: Կլանման և ուժեղացման էֆեկտներ:
 Իմպուլսների լայնեցում:
 Ալիքատարների հաշվարկման թվային մեթոդներ:
 Ֆոտոնային բյուրեղային մանրաթելեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
G. Agrawal. Fiber Optics Communication Systems, New-York, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
2.
G. Agrawal. Nonlinear Fiber Optics, New-York, Academic Press, 2001.
3.
Янг М. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы, Москва, Мир,
2005.
4.
P. St. J. Russell. Photonic crystal fibers, J. Lightwave. Technol., 24 (12), 4729-4749, 2006.

1.

0404/Մ15

2.

Օպտիկական սոլիտոններ և սիմիլարիտոններ

3.

6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսանողին ծանոթացնել սոլիտոնաձևավորման տիպի երևույթներին,
նրանց տեսական հիմունքներին, փորձարարական մեթոդներին և կիրառությունների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

օպտիկական սոլիտոններից և սիմիլարիտոններից, նրանց տեսակներից,
ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքների մասին,
օպտիկական սոլիտոնների տեսակների մասին՝տարածական, ժամանակային, կոմպոզիտային,
լուսավոր, մութ, եւ գորշ :

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

աշխատել օպտիկական մանրաթելերի հետ,
կունենա օպտիկական մանրաթելերի հետ աշխատելու հմտություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
կընկալի սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները,
7.
գործնականում կտիրապետի սոլիտոնների և սիմիլարիտոնների կիրառություններին:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց տեսակները,
կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով
լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման
մեթոդներին, լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական
ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից
կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և
ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի
խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում,
ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 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 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Օպտիկական մանրաթելերի բնութագրերը: Տեսության հիմունքները:
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Ոչ գծային էֆեկտներ, բարձր կարգի ոչգծայնություններ, ոչ գծայնության արձագանք:
Դիսպերսիոն էֆեկտներ:
 Փուլային ինքնամոդուլացում, կրոսս-մոդուլյացում: Ոչգծայնության եւ դիսպերսիայի համատեղ
ազդեցությունը:
 Իմպուլսի սեղմում, մոդերի սինքրոնիզացման ադդիտիվ ռեժիմ:
 Օպտիկական սոլիտոններ, նրանց բնութագրերը: Մութ սոլիտոններ: Սոլիտոնների փոխազդեցությունները: Սոլիտոնների կիրառությունները: Սոլիտոնային լազերներ:
 Սոլիտոնները կապի համակարգում:
 Օպտիկական մանրաթելային իմպուլսի սեղմիչներ և սոլիտոնային սեղմիչներ:
 Սիմիլարիտոններ: Գաուսյան իմպուլսը դիսպերսիոն միջավայրում: Սպեկտրոնային իմպուլսի
ձեւավորումը դիսպերսիայի հեռու դաշտում: Պարաբոլիկ սիմիլարիտոն: Ոչ գծային
դիսպերսիոն սիմիլարտոն: Սիմիլարիտոնների կիրառությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
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