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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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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:

– 13 –

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:
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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:
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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։
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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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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում`
հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Ռադիոֆիզիկա»,
2. «Էլեկտրոնիկա»,
3. «Ռադիոտեխնիկա և կապ»:

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.
Կրեդիտներ

Դասընթացմոդուլների քանակը

36

12

Պարտադիր

32

10

Կամընտրական

4

2

10

5

Պարտադիր

8

4

Կամընտրական

2

1

Ընդհանուր մասնագիտական

150

34

կուրսային աշխատանքներ

4

2

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ

24

6

Կրթական այլ մոդուլներ

20

3

240

60

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը
տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.

ծրագրում

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

ըստ ուսումնական

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 15-ը
հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 5-ը՝ քննաշրջանի համար։ 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
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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։

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

Մոդուլ-դասընթաց

1401/Բ01 Հայոց լեզու և գրականություն-1
1401/Բ02 Հայոց լեզու և գրականություն-2
1704/Բ01 Ռուսաց լեզու-1
1704/Բ02 Ռուսաց լեզու-2
1602/Բ01 Օտար լեզու-12
1602/Բ02 Օտար լեզու-2
1704/Բ03 Լրացուցիչ լեզվական
1602/Բ02 դասընթաց (Ռուսաց լեզու-3 կամ Օտար լեզու-3)
1106/Բ01 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
1106/Բ02 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
1301/Բ01 Փիլիսոփայության հի0001/Բ01 Ֆիզդաստիարակություն
մունքներ

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)1
յակ
ման ձևը

2

30 (6/24/0)

1

ստուգարք

2

30 (6/24/0)

2

առ․ընթ․գն․

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
ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք

4

60 (0/60/0)

3

առ․ընթ․գն․

2

30 (30/0/0)

1

առ․ընթ․գն․

2

30 (15/15/0)

2

առ․ընթ․գն․

4
–

60 (45/15/0)
120 (0/120/0)

3
առ․ընթ․գն․
1,2,3,4 ստուգարք

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

1001/Բ01
1202/Բ01
1901/Բ01
1107/Բ01
2101/Բ01

Մոդուլ-դասընթաց

Տնտեսագիտություն
Քաղաքագիտություն
Իրավագիտություն
Մշակութաբանություն
Կրոնների պատմություն

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ
ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը
2

30 (30/0/0)

4

2

30 (30/0/0)

3

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
1

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

Անգլերեն:

40

ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք

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
կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

0002/Բ01 Քաղաքացիական
պաշտպանություն
Արտակարգ
իրավիճակներում
0002/Բ02
բնակչության առաջին
բուժօգնություն

բովանդակային

Լսարանային Կիսամ- Գնահատժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

2

30 (24/6/0)

2

30 (6/24/0)

2

30 (30/0/0)

ստուգարք
5

0708/Բ01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

ստուգարք

2

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. «Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Համակարգչային
0502/Բ02 գրագիտություն և
ծրագրավորում-1
Համակարգչային
0502/Բ03 գրագիտություն և
ծրագրավորում-2
Համակարգչային
0502/Բ04
պրակտիկում-1
Համակարգչային
0502/Բ05
պրակտիկում-2
Ռադիոֆիզիկական
0502/Բ06 խնդիրների լուծում
համակարգչով
Մաթեմատիկական
0504/Բ01
անալիզ-1
Մաթեմատիկական
0504/Բ02
անալիզ-2
0504/Բ03 Մաթեմատիկական

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30 (0/30/0)

1

առ․եզ․գն․

3

45 (0/15/30)

2

առ․եզ․գն․

2

30 (0/0/30)

3

առ․եզ․գն․

4

60 (0/0/60)

4

առ․եզ․գն․

2

30 (0/0/30)

5

առ․եզ․գն․

6

90 (45/45/0)

1

եզ․գն․

5

75 (30/45/0)

2

եզ․գն․

3

60 (30/30/0)

3

եզ․գն․
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0504/Բ10
0504/Բ13
0504/Բ16
0504/Բ18
0502/Բ12
0501/Բ01
0502/Բ07
0407/Բ10
0501/Բ02
0404/Բ24
0502/Բ10
0502/Բ11
0402/Բ22
0502/Բ08

0502/Բ09
0402/Բ23
0501/Բ03

0501/Բ04
0501/Բ05
0501/Բ06
0501/Բ07
0503/Բ12
0501/Բ08
0502/Բ13
0501/Բ09

անալիզ-3
Վերլուծական
երկրաչափություն
Գծային հանրահաշիվ
Մաթեմատիկայի մեթոդները ֆիզիկայում
Կոմպլեքս անալիզ
Վեկտորական և
թենզորական անալիզ
Գիտափորձի
ավտոմատացում
Մեխանիկա
Մոլեկուլային ֆիզիկա
և ջերմադինամիկա
Էլեկտրականություն և
մագնիսականություն
Օպտիկա
Ատոմի և միջուկի
ֆիզիկա -1
Ատոմի և միջուկի
ֆիզիկա -2
Քվանտային
մեխանիկա
Էլեկտրադինամիկա և
էլեկտրոնային
տեսություն-1
Էլեկտրադինամիկա և
էլեկտրոնային
տեսություն-2
Վիճակագրական
ֆիզիկա
Ռադիոտեխնիկայի և
տատանումների
տես.հիմունքներ-1
Ռադիոտեխնիկայի և
տատանումների
տես.հիմունքներ-2
Ռադիոէլեկտրոնային
սխեմատեխնիկա
Ֆիզիկական
էլեկտրոնիկա
ԳԲՀ
էլեկտրադինամիկա
Պինդմարմնային
էլեկտրոնիկա
Քվանտային
էլեկտրոնիկա
Ալիքային պրոցեսների տեսություն
Վիճակագրական ռա-

2

30 (15/15/0)

1

առ․եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

2

եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

3

եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

4

եզ․գն․

2

30 (0/30/0)

4

առ․եզ․գն․

4

60 (0/0/60)

5

առ․եզ․գն․

8

120 (45/30/45)

1

եզ․գն․

6

90 (30/30/30)

2

եզ․գն․

9

120 (45/30/45)

3

եզ․գն․

6

90 (30/30/30)

4

եզ․գն․

6

75 (45/30/0)

5

եզ․գն․

2

30 (0/0/30)

6

առ․ եզ․գն․

3

45 (30/15/0)

6

եզ․գն․

6

75 (45/30/0)

4

եզ․գն․

5

60 (30/30/0)

5

եզ․գն․

4

45 (30/15/0)

7

առ․ընթ․գն․

6

75 (45/30/0)

4

եզ․գն․

6

75 (30/0/45)

5

եզ․գն․

7

90 (45/15/30)

6

եզ․գն․

4

60 (30/0/30)

6

առ․ եզ․գն․

3

45 (35/15/0)

6

առ․ եզ․գն․

6

90 (45/30/15)

7

եզ․գն․

5

60 (30/0/30)

7

եզ․գն․

5

60 (30/30/0)

7

եզ․գն․

4

90 (30/15/30)

6

եզ․գն․

42

դիոֆիզիկա և հավանականությունների
տեսություն

2. «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրե- Լսարանային Կիսամդիտ
ամ(դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

Համակարգչային գրագի0502/Բ14 տություն և ծրագրավորում-1

2

30 (0/0/30)

1

առ.եզ.գն.

Համակարգչային գրագի0502/Բ15 տություն և ծրագրավորում-2

3

45 (0/15/30)

2

առ.եզ. գն.

0502/Բ16

Համակարգչային
պրակտիկում-1

2

30 (0/0/30)

3

առ.եզ. գն.

0502/Բ17

Համակարգչային
պրակտիկում-2

4

60 (0/0/60)

4

առ.եզ. գն.

0502/Բ18

Կիրառական խնդիրների
լուծում համակարգչով

3

45 (0/0/45)

5

առ.եզ. գն.

6

90 (45/45/0)

1

եզ. գն.

5

80 (30/45/0)

2

եզ. գն.

7

90 (45/45/0)

3

եզ. գն.

2
4
2
4

30 (15/15/0)
60 (30/30/0)
30 (15/15/0)
60 (30/15/0)

1
2
3
4

առ.եզ.գն.
եզ. գն.
առ.ընթ.գն.
առ.եզ.գն.

4

45 (30/30/0)

6

առ.եզ.գն.

8

120 (45/30/45)

1

եզ.գն.

6

90 (30/30/30)

2

եզ.գն.

9

120 (45/30/45)

3

եզ.գն.

6

90 (30/30/30)

4

եզ.գն.

6

75 (30/15/30)

5

եզ.գն.

4

60 (30/30/0)

6

եզ.գն.

5

60 (30/30/0)

4

եզ.գն.

0504/Բ04
0504/Բ05
0504/Բ06
0504/Բ11
0503/Բ01
0504/Բ23
0504/Բ19
0105/Բ22
0502/Բ19
0407/Բ11
0501/Բ10
0404/Բ25
0502/Բ22

Մաթեմատիկական
անալիզ-1
Մաթեմատիկական
անալիզ-2
Մաթեմատիկական
անալիզ և դիֆերենցիալ
հավասարումներ
Վերլուծ. երկրաչափութ.
Ինժեներական գրաֆիկա
Թվային մեթոդներ
Կոմպլեքս անալիզ
Հավանականությունների
տեսություն և վիճ.
ֆիզիկա
Մեխանիկա
Մոլեկուլային ֆիզիկա և
ջերմադինամիկա
Էլեկտրականություն և
մագնիսականություն
Օպտիկա
Ատոմի և միջուկի
ֆիզիկա

Քվանտային մեխանիկա
0503/Բ24 և քվանտաչափային
էֆեկտներ
0502/Բ20 Էլեկտրադինամիկա և
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էլեկտրոնային
տեսություն-1
Էլեկտրադինամիկա և
0502/Բ21 էլեկտրոնային
տեսություն-2
Էլեկտրառադիոտեխնի0501/Բ11 կայի տեսական
հիմունքներ-1
Էլեկտրառադիոտեխնի0501/Բ12 կայի տեսական
հիմունքներ-2

4

60 (30/30/0)

5

եզ.գն.

4

60 (30/30/0)

4

եզ.գն.

5

60 (30/0/30)

5

եզ.գն.

5

32 (30/15/30)

4

առ.եզ.գն.

4

45 (30/15/0)

7

առ.եզ.գն.

7

105(60 /30/15)

6

եզ.գն.

4

60 (30/30/0)

6

եզ.գն.

0503/Բ06 Նյութագիտություն

4

60 (30/30/0)

5

առ.եզ.գն.

Կիսահաղորդչային
սարքերի ֆիզիկա

6

75 (45/0/30)

7

եզ.գն.

4

60 (30/0/30)

6

եզ.գն.

4

45 (30/0/15)

7

առ.եզ.գն.

7

75 (60/15/0)

7

եզ.գն.

0503/Բ02 Բյուրեղագիտություն
Սխեմաների
նախագխում ՄՕԿ
0503/Բ03
տրանզիստորների
հիման վրա
Կիսահաղորդիչների
0503/Բ04
ֆիզիկա
Դիէլեկտրիկների
0503/Բ05
ֆիզիկա

0503/Բ08

Կիսահաղորդիչների և
0503/Բ09 կիսահաղորդչային
սարքերի տեխնոլոգիա
Կ/հ օպտիկական հատկություններ
0503/Բ17 Միկրոէլեկտրոնիկա
0503/Բ12

3. «Ռադիոտեխնիկա և կապ» մասնագիտություն
Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

0502/Բ24

0502/Բ25
0502/Բ26
0502/Բ27
0504/Բ07

Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-1
Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-2
Համակարգչային
պրակտիկում-1
Համակարգչային
պրակտիկում-2
Մաթեմատիկ.անալիզ -1

Կրե- Լսարանային Կիսամդիտ ժամ (դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

2

30 (0/0/30)

1

առ․եզ․գն․

3

45 (0/15/30)

2

առ․եզ․գն․

2

30 (0/0/30)

3

առ․եզ․գն․

4

60 (0/0/60)

4

առ․եզ․գն․

6

90 (45/45/0)

1

եզ․գն․
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0504/Բ08 Մաթեմատիկ.անալիզ-2
0504/Բ09 Մաթեմատիկ.անալիզ -3
Վերլուծական
0504/Բ12
երկրաչափություն
Բարձրագույն
0504/Բ15
հանրահաշիվ
Մաթեմատիկայի մեթոդ0504/Բ17
ները ֆիզիկայում-1
Մաթեմատիկայի մեթոդ0504/Բ22
ները ֆիզիկայում-2
0504/Բ20 Կոմպլեքս անալիզ
Հավանականությունների
0105/Բ22 տեսություն և մաթ.
վիճակագրություն
Գիտափորձի
0501/Բ13
ավտոմատացում
Մեխանիկայի
0502/Բ28
հիմունքներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա և
0407/Բ12
ջերմադինամիկա
0501/Բ14

Էլեկտրականություն և
մագնիսականություն

0404/Բ26 Օպտիկա
0502/Բ31 Միկրոաշխարհի
ֆիզիկա-1
0502/Բ32 Միկրոաշխարհի
Ֆիզիկա-2
Էլեկտրադինամիկա և
0502/Բ29 էլեկտրոնային
տեսություն-1
Էլեկտրադինամիկա և
0502/Բ30 էլեկտրոնային
տեսություն-2
Վիճակագրական
0402/Բ26
ֆիզիկա
Ազդանշանների թվային
0504/Բ24
մշակման հիմունքներ
Ռադիոտեխնիկայի և
0501/Բ15 տատանումների
տեսհիմունքներ-1
Ռադիոտեխնիկայի և
0501/Բ16 տատանումների. տեսության հիմունքներ-2
Հեռահաղորդակցության
0501/Բ17
հիմունքներ
Ռադիոէլեկտրոնային
0501/Բ18
սխեմատեխնիկա
Ռադիո և հեռուստա0501/Բ19
տես. հիմունքներ

5
5

75 (30/45/0)
60 (30/30/0)

2
3

եզ․գն․
եզ․գն․

2

30 (15/15/0)

1

առ․եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

2

եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

3

առ․եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

5

եզ․գն․

5

75 (30/45/0)

4

եզ․գն․

2

30 (0/30/0)

6

առ․եզ․գն․

4

60 (30/0/30)

5

առ․եզ․գն․

8

120 (45/30/45)

1

առ․ընթ․գն․

6

90 (30/30/30)

2

եզ․գն․

9

120 (45/30/45)

3

եզ․գն․

6

90 (30/30/30)

4

եզ․գն․

5

60 (30/30/0)

5

եզ․գն․

3

60 (30/0/30)

6

առ․եզ․գն․

5

60 (30/30/0)

4

եզ․գն․

6

75 (45/30/0)

5

եզ․գն․

3

45 (30/15/0)

7

առ․ ընթ․գն․

6

90 (30/30/30)

6

եզ․գն․

4

60 (30/30/0)

4

առ․եզ․գն․

4

45 (30/0/15)

5

եզ․գն․

4

45 (30/15/0)

4

առ․եզ․գն․

4

60 (30/15/15)

6

եզ․գն․

4

45 (30 / 15/ 0)

6

առ․ ընթ․գն․

45

0503/Բ12
0501/Բ20
0501/Բ21
0501/Բ22
0501/Բ23

Պինդմարմնային
էլեկտրոնիկա
Քվանտային
էլեկտրոնիկա
Վիճակագրական
ռադիոֆիզիկա
Մոբիլ կապի համակարգեր
Ինֆորմացիայի
տեսություն և
կոդավորում

7

90 (45 / 30/15)

7

եզ․գն․

4

45 (30 /15/0)

7

առ․ընթ․գն․

5

60 (30 / 15/15)

7

եզ․գն․

2

32 (16 / 16/ 0)

8

առ․եզ․գն․

3

45 (30 / 0/ 15)

6

առ․եզ․գն․

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

2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը
պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել խորը ուսուցմամբ, որը
բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով նախատեսվող ուսումնական
աշխատածավալը կազմում է` «Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա» մասնագիտության համար` 24
կրեդիտ, «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա» մասնագիտության համար` 23
կրեդիտ, «Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում» մասնագիտության համար` 23
կրեդիտ ։

1. «Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտության
ա. «Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0501/Բ24
0501/Բ25
0501/Բ26
0501/Բ27
0501/Բ28
0501/Բ29

Մոդուլ-դասընթաց

Անլար կապի
հիմունքներ
Ռադիոտեխնիկական
համակարգեր
Թվային կապի
հիմունքներ
Անտենաներ և ԳԲՀ
ալիքների տարածում
ԳԲՀ
միկրոէլեկտրոնիկա
ԳԲՀ
ռադիոֆիզիկայի
պրակտիկում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

45 (30 / 15/ 0)

6

առ․եզ․գն․

4

60 (30 / 30/ 0)

7

առ․եզ․գն․

3

45(30 / 15/ 0)

7

առ․եզ․գն․

2

32 (16 / 16/ 0)

8

առ․եզ․գն․

5

64 (32 / 0/ 32)

8

առ․ընթ․գն․

7

96 (0 /64/32)

8

առ․ընթ․գն․

բ. «Էլեկտրադինամիկա և ռադիոալիքների տարածում» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0502/Բ33 Ճառագայթման տեսու-

Կրեդիտ
3
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Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)
45(30 / 15/ 0)

Կիսամյակ
6

Գնահատման ձևը
առ․եզ․գն․

0502/Բ34
0502/Բ35
0502/Բ36
0502/Բ37

0502/Բ38

թյուն
Էլեկտրամագնիսական
դաշտի դիֆրակցիա
Միկրոաշխարհի և
տիեզերքի ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր
Պլազմայի ֆիզիկա
Ճառագայթման
փոխազդեցությունը
միջավայրի հետ
Ալիքների ոչ գծային
տարածումը հոծ
միջավայրում

5

60 (30 / 30/ 0)

7

առ․եզ․գն․

3

45 (30 / 15/ 0)

7

առ․եզ․գն․

2

32 (32 / 0/ 0)

8

առ․եզ․գն․

5

64 (32 / 32/ 0)

8

առ․ընթ․գն․

6

96 (48 /32/16)

8

առ․ընթ․գն․

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

45 (30 /15/ 0)

6

առ.եզ.գն.

5

90 (30/30/30)

7

եզ.գն.

3

45 (30/15/0)

7

առ.եզ.գն.

6

60(45 /15/ 0)

8

եզ.գն.

6

75 (45/0/30)

8

եզ.գն.

2

30 (30/0/0)

8

առ.եզ.գն.

գ. «Միկրոէլեկտրոնիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Բյուրեղային
0503/Բ11 դիէլեկտրիկների
ֆիզիկա
Նյութագիտություն և
0503/Բ13 կիսահաղորդիչների
տեխնոլոգիա
Կիսահաղորդչային
0503/Բ14
մետրալոգիա
Միկրոէլեկտրոնիկայի
0503/Բ17
հիմունքներ
Կիսահաղորդչային
0503/Բ08
սարքերի ֆիզիկա
ԳԲՀ պինդմարմնային
0503/Բ19
սարքեր

դ. «Գիտափորձի համակարգչային ավտոմատացում և մոդելավորում» մասնագիտացում
Թվանիշ

0501/Բ30

0501/Բ31

0501/Բ32

0501/Բ33

Մոդուլ-դասընթաց

Ֆիզիկական պրոցեսի
համակրգչային
մոդելավորման
սկզբունքները
Կիրառական
միկրոալիքային
էլեկտրադինամիկա
Հեռահաղորդակցական
համակարգերի
մոդելավորւոմ
Միկրա և նանո
չափային
համակարգերի

Կրեդիտ

Լսարանային Կիսամժամ (դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

3

45 (30 /15/ 0)

6

առ․եզ․գն․

5

90 (30/30/30)

7

առ․եզ․գն․

2

45 (0 /15/30)

7

առ․եզ․գն․

6

64(48 /16/ 0)

8

առ․ընթ․գն․
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մոդելավորում
Գիտափորձի
0503/Բ34 ավտոմատացման
պրակտիկում
Համակարգչային
ցանցերի
0503/Բ35 մոդելավորում և
անվտանգության
մոնիտորինգ

6

72 (48 / 0/ 24)

8

առ․ընթ․գն․

2

32 (24 /0 /8)

8

առ․եզ․գն․

2. «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտության
ա. «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0503/Բ22
0503/Բ14
0503/Բ16
0503/Բ16
0503/Բ23
0503/Բ10
0503/Բ18

Մոդուլ-դասընթաց

Վերականգնվող
Էներգետիկա
Կիսահաղորդչային
մետրալոգիա
Կինետիկ երևույթները
կիսահաղորդիչներում
Էքսպերիմենտի
ավտոմատացում
Միկրոսխեմատեխնիկա
ԳԲՀ կիսահաղորդչային
սարքեր
Ինտեգրալ սխեմաների
մոդելավորման
տեսություն

Կրեդիտ

3

Լսարանային Կիսամժամ (դ/գ/լ)
յակ
45 (45/0/ 0)

Գնահատման ձևը

6

առ.եզ.գն.

3

45 (30/15/0)

7

առ.եզ.գն.

2

30 (30/0/0)

7

առ.եզ.գն.

3

45 (15/0/30)

7

առ.եզ.գն.

4

45 (30 /0/15)

8

առ.ընթ.գն.

5

75 (30/45/0)

8

առ.ընթ.գն.

4

45 (30 /0/15)

8

առ.ընթ.գն.

3. «Ռադիոտեխնիկա և կապ» մասնագիտության
ա. «Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում» մասնագիտացում
Թվանիշ

0501/Բ30
0501/Բ31
0501/Բ32
0501/Բ33
0501/Բ34

Մոդուլ-դասընթաց

Ռադիո և
հեռուստատեսության
հիմունքներ
Պաշտպանված կապի
համակարգեր
Օպտիկական կապի
համակարգեր
Թվային
սխեմատեխնիկա և
միկրոպրոցեսորներ
Հեռահաղորդակցության

Կրե- Լսարանային Կիսամդիտ
ժամ (դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

4

60 (30/0/30)

6

եզ․գն․

4

45 (30 / 15/ 0)

7

առ․եզ․գն․

2

30 (15/ 15/ 0)

7

առ․եզ․գն․

3

45 (30 /15/0)

7

առ․եզ․գն․

5

64 (32 / 0/ 32)

8

առ․ընթ․գն․
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համակարգեր և
ցանցերի ղեկավարում
Հեռահաղորդակցության
0501/Բ35
պրակտիկում

7

96 (32 /32 /32)

8

առ․ընթ․գն․

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

1. «Ռադիոֆիզիկա » մասնագիտություն
Մոդուլ

Պրակտիկա (արտադրական) 4
շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գնահատման ձևը

Կրեդիտ

Կիսամյակ

4

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

8

առ․ընթ․գն․

12

8

առ․ընթ․գն․

1. «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Պրակտիկա(արտադրական) 4
շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գնահատման ձևը

Կրեդիտ

Կիսամյակ

4

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

8

առ․ընթ․գն․

12

8

առ․ընթ․գն․

2. «Ռադիոտեխնիկա և կապ» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կիսամյակ

4

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

8

առ․ընթ․գն․

12

8

առ․ընթ․գն․

Պրակտիկա (արտադրական)
4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գնահատման ձևը

Կրեդիտ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է ռադիոֆիզիկայի 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։

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), 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային
առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի
թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության 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։
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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), 2-րդ 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։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, որից առաջ ուսանողները գրում են քննական
թելադրություն: Բանավոր քննության հարցատոմսը պարունակում է երկու տեսական հարց և մեկ
գործնական առաջադրանք:

1704/Բ01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և
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հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2. Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի
մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը. Թեմա 3. Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց
քերականական կարգերը: Թեմա 4. Շարահյուսություն. Շարահյուսական
միավորները
/բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/, նախադասության գլխավոր անդամները,
նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

1704/Բ02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

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

1704/Բ03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 3-րդ կիսամյակ, առ․ընթ․գն․
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել
նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը մասնագիտական
գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեք-ստեր
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնա-գիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով
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5.

կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շարահյուսական
կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական
և շարահյուսական: Թեմա 2. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3.
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության
հիմնական խնդիրներ. Թեմա 4. Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների
կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը /մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:

1602/Բ01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են անգլերեն լեզվի
ընդունելության քննություն), ինչպես նաև ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և
բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել անգլերեն լեզվից
ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անգլերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում:
Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1602/Բ02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English)
հումանիտար և սոց.գիտություների ֆակուլտետներում, ինչպես նաև տեխնիկական և
բնագիտական
ֆակուլտետներում
ըստ
անցումային
ժամանակաշրջանի
առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու
ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության
ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3` Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների
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ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1602/Բ03.Անգլերեն լեզու –3(Լրացուցիչ դասընթաց)- (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք, 3–րդ կիսամյակ, առ․ընթ․գն․
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական անգլերեն (Professional
English) յուրաքանչյուր ֆակուլտեի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական մասնագիտական
բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին առնչվող
թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական
քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական
թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ
առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:

1106/Բ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն), 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին հայոց
պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի
աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա
հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ
ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու
միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը,
տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2`
Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը:
Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դ:
Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա
5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
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1106//Բ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար). 2-րդ կիսամյակ, առ․ընթ․գն․
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց
պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգայինազատագրական 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 սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես
կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 1718-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ
ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական
խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի
Հանրապետությունը 1918-1920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 7, 7, 6 միավոր
արժեքով:

1303/Բ01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առ․ընթ․գն․
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների
միջոցով
աջակցել
ուսանողի
համակարգված
աշխարհայացքի,
քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ
համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական,
քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների, տեխնածին
քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան
և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ:
Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի ճանաչողության
հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա
8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր
մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության
ապագան:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր:

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

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ անհրաշեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության բնույթի և
պատճառների,
շուկայական
տնտեսության
զարգացման
օրինաչափությունների,
հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր լուծումների, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական
գործունեության մասին, ինչը կնպաստի նաև ռացիոնալ տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության,
հիմնական հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն
ծավալելու պայմանների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան:
Թեմա 2` Տնտեսության շուկայական համակարգը. եկամտի և արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3`
Անհատական շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքի
տեսություն: Թեմա 5` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 7` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և
տեսակները: Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական
կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային
քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12`
Միջազգային տնտեսական գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման կարգը.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական աշխատանք,
որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը
հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների համար
դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում 4 հարց պարունակող
հարցատոմսերով:
1202/Բ01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման
տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության
ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական
իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական
նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում
կկազմի
քաղաքագիտության
առարկայական
տիրույթի
ու
մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա
կողմնորոշվել
գործնական
քաղաքականության
հիմնահարցերի
մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2՝ Քաղաքականության ծագումը
և էությունը։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4՝
Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական
համակարգեր։ Թեմա 7՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է 4 հարց
դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը
համարվում է հանձնված:
1901/Բ01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ 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: Թեմա8-9. 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 տրամարդված
հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
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1107/Բ01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված
պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին:
Հատուկ ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի
և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության
ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի
ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4`
Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:

2101/Բ01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց
դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու
պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ
առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և
տոնածիսական համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և
քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժամանակակից
կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3` Բուդդայականություն, իսլամ,
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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 առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

0002/Բ01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն և 0.5 ժամ գործնական պարապմունք 5-րդ կիսամյակ,
ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ,
հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային
ախտահանում և այլն և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին,
նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և
պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2. 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.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք
հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

0002/Բ02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 0.5 ժամ դասախոսություն և 1.5 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
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:
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Բովանդակությունը.
1. Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: 2. Ախտահարվածների ու
հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: 3. Սուր հիվանդություններ և
թունավորումներ: 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: 5. Վնասվածքներ և սուր
վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք
հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

0708/Բ01. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2-րդ 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
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
տնտեսագիուտթյուն: Թեմա 17` Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում:
Թեմա 18` Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: Թեմա 19` Բնության պահպանություն և
նանոտեխնոլոգիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

61

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
«Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտություն
0502/Բ02. Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++
լեզվի հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարրական ալգորիթմներ,
2. կկարողանա կիրառել կառւցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով ըստ մշակված ալգորիթմի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`
Թվային համակարգեր(տասական, երկուական, ութական, տասնվեցական):Թվերի ներկայացման ձևերը: Տրամաբանական և թվաբանական գործողություններ:
Ալգորիթմներ, բլոկ-սխեմաներ: Թեմա 2` C – ծրագրավորման լեզվի կազմը: Փոփոխականներ,
հաստատուններ, տիպեր: Թեմա 3`
Պայմանական
օպերատորներ, տրամաբանական
գործողություններ (OR, AND): Թեմա 4` Ցիկլեր, նրանց ղեկավարումը (while, do wihle, for),
ներդրված ցիկլեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ03 Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ գործնական պարապմունք, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++
լեզվի հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարրական ալգորիթմներ,
2. կկարողանա կիրառել կառւցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով ըստ մշակված ալգորիթմի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիաներ: Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Պարամետրով ֆունկցիաներ:
Թեմա 2` Զանգվածներ: Միաչափ զանգվածներ: Երկչափ զանգվածներ: Թեմա 3` Ցուցիչներ
Դինամիկ զանգվածներ: new և delete օպերատորներ: Թեմա 4` Սիմվոլային զանգվածներ: <string.h>
գրադարանային ֆունկցիաների կիրառում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0502/Բ04. Համակարգչային պրակտիկում - 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել MatLaԲ ծրագրային փաթեթի հետ և այդ
միջավայրում աշխատելու հմտություններ ձևավորել ուսանողի մոտ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի այդ ծրագրային փաթեթի հիմնական գործիքակազմին,
2. կկարողանա այդ փաթեթի միջոցով լուծել ընդհանուր դրվածքի (տիպային)
հաշվարկային խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթացում MatLaԲ ծրագրային միջավայրի գոծիքակազմի հետ: Փոփոխականներ:
Թվերի տիպերը և դրանց ներկայացման ֆորմատները: Ներդրված փոփոխականներ և
ֆունկցիաներ: Մեկնաբանություններ: Օգնության հնարավորությունը MatLaԲ-ում: Թեմա 2`
Վեկտորներ: Գործողություններ վեկտորների հետ: Դիմումը վեկտորի տարրերին: Վեկտորներով
աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական գործողություններ
վեկտորների հետ: Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակային ներկայացում: Թեմա 3` Գրաֆիկներ:
Կետի, վեկտորների և ֆունկցիաների գրաֆիկական ներկայացումը: Գրաֆիկների կառուցումը
լոգարիթմական մասշտաբներով: Մի քանի գրաֆիկների կառուցում նույն գրաֆիկական
պատուհանում: Գրաֆիկական պատուհանի ձևավորումը: Պարամետրական տեսքի գրաֆիկներ:
Գրաֆիկների կառուցումը բևեռային կոորդինատային համակարգում: Կետի շարժումը հարթության
մեջ: Թեմա 4` Մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դիմումը մատրիցի տարրերին:
Մատրիցներով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական
գործողություններ մատրիցների հետ: Թեմա 5` Եռաչափ գրաֆիկներ: Մակերևույթներ:
Մակերևույթների ձևավորումը: Մակերևույթի դիտման անկյան ընտրությունը: Պարամետրական
տեսքով տրված ֆունկցիայի մակերևույթը: Թեմա 6` Սկրիպտային ֆայլեր: Ֆայլ-ֆունկցիաներ:
Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Թեմա 7` Համեմատության և տրամաբանական օպերատորներ: if
պայմանի օպերատոր: switch ընտրման օպերատոր: Թեմա 8` while և for ցիկլի օպերատորներ:
Ցիկլերի ընդհատում, Բreak և continue օպերատորներ: Ներդրված ցիկլեր: Թեմա 9` Աշխատանք
տողերի հետ: Տողերով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թեմա 10`
Աշխատանք տեքստային ֆայլերի հետ: Տեքստային ֆայլը բացելը, տվյալներ կարդալը և ֆայլում
տվյալներ գրելը: save և load հրամանները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ05. Համակարգչային պրակտիկում - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ հմտություններ ձևավորել MatLaԲ ծրագրային
փաթեթի օգնությամբ մաթեմատիկական խնդիրների թվային ու անալիտիկ եղանակներով լուծման
և ստացված արդյունքների վիզուալիզացիայի ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա այդ ծրագրային միջավայրում հաշվարկային խնդիրների լուծել,
2. կկարողանա այդ ծրագրային փաթեթի միջոցով իրականացնել հաշվարկի
արդյունքների վիզուալիզացիան,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային եղանակների կիրառումը MatLaԲ-ում: Հավասարումների լուծումը հաջորդական
մոտավորությունների եղանակով: Ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքների որոշումը:
Թեմա 2` Բազմանդամներ: Գործողություններ բազմանդամների հետ: Կորերով մոտարկում
բազմանդամային և այլ ֆունկցիաներով: Թեմա 3` Տվյալների ինտերպոլացում: Գծային և
խորանարդային սպլայն ինտերպոլացում: Ինտերպոլացում ըստ ամենամոտ հարևանների: Թեմա
4` Թվային ինտեգրումը MatLaԲ-ի օգնությամբ: Սեղանների եղանակ: Սիմպսոնի եղանակ: Կրկնակի
ինտեգրալներ: Թեմա 5` Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը MatLaԲ-ի օգնությամբ: ՌունգեԿուտտայի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կարգի եղանակները: Բազմաքայլ եղանակներ: Կոշտ դիֆերենցիալ
հավասարումներ: Թեմա 6` Սիմվոլային հաշվարկներ: Սիմվոլային թվեր, փոփոխականներ և
ֆունկցիաներ: Սիմվոլային վեկտորներ և մատրիցներ: Գրաֆիկներ և մակերևույթներ: Թեմա 7`
Սիմվոլային արտահայտությունների պարզեցումը: Թեմա 8` Սիմվոլային արտահայտությունների
սահմանը, ածանցումը, ինտեգրումը և գումարը: Սիմվոլային արտահայտության վերլուծումը
Թեյլորի շարքի:
Թեմա 9` Հանրահաշվական հավասարումների և դրանց համակարգերի
անալիտիկ լուծումը: Թեմա 10` Դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց համակարգերի
անալիտիկ լուծումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ06. Ռադիոֆիզիկական խնդիրների լուծում համակարգչով (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ռադիոֆիզիկական խնդիրների լուծման
թվային մեթոդներին և այդ խնդիրների մոդելավորմանը MatLaԲ միջավայրում, ինչպես նաև C++
լեզվով որոշ ծրագրերի կազմմանը և համակարգչային իրականացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի խնդիրների լուծման պարզագույն թվային մեթոդներին,
2. կկարողանա մոդելավորել, ցուցադրել լուծումը և կազմել համապատասխան ծրագրեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել գիտելիքները մաթ-մոդելավորման մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Որոշյալ ինտեգրալների հաշվման թվային մեթոդներ: Սեղանների մեթոդ: Սիմպսոնի
մեթոդ (պարաբոլների մեթոդ): Թեմա 2` Տրանսցենդենտ հավասարումների թվային լուծման
եղանակներ: Թեմա 3` Դիֆ. հավասարումների թվային լուծման մեթոդները: Թեմա 4` Մասնակի ածանցյալներով դիֆ. Հավասարումների թվային լուծման եղանակներ: Վերջավոր աճերի մեթոդ:
Թեմա 5` Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների պրոբլեմի լուծումը: Թեմա 6`
Նյութական կետի շարժումը տարբեր ուժադաշտերում: Թեմա 7` Լիցքավորված մասնիկների
շարժումը էլ.-մագ. դաշտում: Թեմա 8` Անցումային պրոցեսները էլեկտրական շղթաներում: Գծային
շղթաներ: Թեմա 9` Էլեկտրաստատիկ դաշտի հաշվարկը պարզագույն համակարգերում: Թեմա 10`
Ալիքների ինտերֆերենց: Թեմա 11` Տարբեր համակարգերում Էլեկտրական հոսանքներով
պայմանավորված
ջերմային
աղբյուրների
առկայությամբ
ջերմահաղորդականության
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հավասարման լուծումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0504/Բ01. Մաթեմատիկական անալիզ-1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի գաղափարներին և մեթոդներին, ինչպես նաև նրանց կիրառություններին ռադիոֆիզիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները,
2. ծանոթ կլինի ֆունկցիայի գաղափարի և ֆունկցիաների դասերի հետ,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմաններ և ֆունկցիայի
ածանցյալ ու նախնական:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, ֆունկցիա, իրական թվեր: Թվային բազմությունների ճշգրիտ
ստորին և վերին եզրերը: Թեմա 2` Թվային հաջորդականության սահմանը: Կոշիի
զուգամիտության սկզբունքը: Թեմա 3` Ֆունկցիայի սահմանը: Անվերջ փոքրերի և անվերջ մեծերի
դասակարգումը: Թեմա 4` Ֆունկցիայի անընդհատությունը և խզումները: Հավասարաչափ անընդհատություն և Կանտորի թեորեմը: Թեմա 5` Ածանցյալ: Բարձր կարգի ածանցյալ, դիֆերենցիալ:
Թեմա 6` Անորոշ ինտեգրալ: Ռացիոնալ ֆունկցիաների և դրանց բերվող ֆունկցիաների
ինտեգրում: Թեմա 7` Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները և կիրառությունները: Թեյլորի
բանաձև: Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի օգնությամբ: Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

0504/Բ02. Մաթեմատիկական անալիզ-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների
տեսությանը, ինտեգրալ հաշվելու մեթոդներին և նրանց կիրառություններին, ինչպես նաև թվային և
ֆունկցիոնալ շարքերի տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների գաղափարներին և կկարողանա
հաշվել որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ,
2. կկարողանա ինտեգրալների միջոցով հաշվել տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական
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մեծություններ,
ծանոթ կլինի շատ փոփոխականի ֆունկցիաների գաղափարին, կսովորի հաշվել ֆունկցիայի դիֆերցիալը և մասնակի ածանցյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Որոշյալ ինտեգրալ: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևը: Թեմա 2` Անիսկական ինտեգրալ:
Զուգամիտության հայտանիշները: Թեմա 3` Որոշյալ ինտեգրալի կիրառություններ: Թեմա 4` Շատ
փոփոխականի ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
3.

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

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

0504/Բ03. Մաթեմատիկական անալիզ-3 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շատ փոփոխականի ֆունկցիաների
հատկությունների, բազմաչափ ինտեգրալների և դրանց կիրառությունների հետ, ինչպես նաև
Ֆուրյեի շարքերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հետազոտել շարքերի զուգամիտությունը,
2. կկարողանա հաշվել բազմաչափ և պարամետրից կախված ինտեգրալներ և դրանք կիրառել
տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական մեծություններ հաշվելիս,
3. կկարողանա պարբերական ֆունկցիան ներկայացնել Ֆուրիեի շարքով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային շարքեր: Շարքերի զուգամիտության հայտանիշներ: Թեմա 2` Ֆունկցիաների
հաջորդականություններ և շարքեր: Աստիճանային շարքեր: Թեյլորի շարք: Թեմա 3` Ֆուրյեի
շարքեր: Վերջավոր միջակայքում որոշված ֆունկցիաների վերլուծությունը Ֆուրյեի շարքի: Ֆուրյեի
շարքերը միայն ըստ կոսինուսների և սինուսների: Թեմա 4` Պարամետրից կախված ինտեգրալներ
և դրանց հատկությունները: Թեմա 5` Կորագիծ ինտեգրալ, կրկնակի ինտեգրալ: Գրինի բանաձև:
Կրկնակի ինտգրալի բերումը հաջորդական ինտեգրալի և դրանց հաշվումը: Թեմա 6`
Մակերևույթային ինտեգրալներ, եռակի ինտեգրալ: Գաուս-Օստրոգրադսկու բանաձևը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

0504/Բ13. Վերլուծական երկրաչափություն -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել n-չափանի որոշիչներին, գծային
հավասարումների համակարգերի լուծման տարբեր մեթոդներին, n-չափանի գծային և Էվկլիդեսյան
տարածություններին, գծային ձևափոխություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կսովորի հաշվել որոշիչներ և դրանց միջոցով լուծել գծային հավասարումների
համակարգեր,
2. կիմանա կարատել գործողություններ մատրիցների հետ, հաշվել դրանց ռանգը և կիրառել
այն գծային հավասարումների համակարգեր լուծելիս,
3. ձեռք կբերի անհրաժեշտ ունակություններ չափանի գծային տարածություններում որոշակի
խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մատրիցներ: Թեմա 2` Որոշիչներ: Թեմա 3` Հակադարձ մատրից: Թեմա 4` Գաուսի
մեթոդը և Կրամերի թեորեմը: Գծային համակարգերի լուծում: Թեմա 5` Գծային տարածություններ:
Գծային տարածության բազիս և չափողականություն: Մատրիցի ռանգ: Թեմա 6` Գծային
համակարգերի տեսությունը: Լուծումների ֆունդամենտալ համակարգ: Թեմա 7` Գծային
օպերատորներ: Սեփական վեկտորներ և սեփական թվեր: Թեմա 8` Էվկլիդեսյան տարածություն:
Օրթոնորմալ բազիս: Թեմա 9` Քառակուսային ձևեր: Քառակուսային ձևի կանոնական տեսքը:
Թեմա 10` Բազմանդամներ և դրանց արմատները: Հանրահաշվի հիմնական թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

0504/Բ16. Մաթեմատիկայի մեթոդները ֆիզիկայում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզիկական երևույթների
մաթեմատիկական մոդելավորմանը, ինչպես նաև սովորեցնել ստացվող մաթեմատիկական
խնդիրների լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մոդելավորել միաչափ ֆիզիկական երևույթները,
2. կիմանա լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ և Կոշիի խնդիրը գծային
հաստատուն գործակիցներով հավասարումների և համակարգերի համար,
3. գաղափար կկազմի բազմաչափ ֆիզիկական երևույթների մոդելների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ: Անջատվող փոփոխականներով, համասեռ, գծային և դրանց բերվող դիֆերենցիալ հավասարումներ: Լրիվ դիֆերենցիալներով
հավասարումներ: Թեմա 2` Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր: Գծային
հավասարումներ և համակարգեր: Կոշիի խնդիրը բարձր կարգի հավասարումների և
համակարգերի համար: Թեմա 3` Հաստատուն գործակիցներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր: Քվազիբազմանդամներ: Կայուն բազմանդամներ: Արտաքսման և
կոմպլեքս ամպլիտուդի եղանակներ: Կիրառությունները ռադիոֆիզիկայում: Թեմա 4` Մասնակի
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ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ և դրանց դասակարգումը: Ալիքային հավասարում:
Ֆուրյեի եղանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0504/Բ18. Կոմպլեքս անալիզ - (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմպեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
տեսության հիմնական գաղափարներին և սովորեցնել կիրառել այդ տեսությունը ֆիզիկայի
տարբեր բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործողություններ կատարել կոմպլեքս թվերի հետ,
2. ծանոթ կլինի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա կիրառել մնացքների տեսությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպլեքս թվեր: Մուավրի բանաձև: Թեմա 2` Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիա:
Էքսպոնենցիալ,
եռանկյունաչափական
և
հիպերբոլական
ֆունկցիաներ:
Թեմա
3`
Դիֆերենցելիություն: Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Անալիտիկ ֆունկցիա: Թեմա 4` Կոմպլեքս
ինտեգրում: Կոշիի թեորեմ: Կոշիի ինտեգրալային բանաձև: Թեմա 5` Աստիճանային շարքեր,
Լորանի շարք, մնացքների տեսության տարրեր: Զուգամիտության շրջան, զուգամիտության շառավիղ: Միակության թեորեմ: Մեկուսացված եզակի կետեր: Ինտեգրալների հաշվում մնացքների
օգնությամբ: Թեմա 6` Կոնֆորմ արտապատկերումներ: Կոտորակագծային ֆունկցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ12 Վեկտորական և թենզորական անալիզ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել վեկտորական և թենզորական հանրահաշվի ու
անալիզի հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի վեկտորական և թենզորական հանրահաշվի ու անալիզի հիմունքները,
2. կկարողանա ինքնուրույն խորացնել իր գիտելիքներն այս բնագավառում,
3. կկարողանա իր ստացած գիտելիքները օգտագործել հետեգա ուսումնառության ընթացքում
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ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ դասընթացների նյութը յուրացնելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական վեկտորական հաշիվ: Գծային գործողություններ վեկտորների հետ:
Վեկտորի վերլուծությունը պրոեկցիաների: Սկալյար և վեկտորական արտադրյալներ: Ազատ
սահող և կապված վեկտորներ: Փոփոխական վեկտորներ: Վեկտորի հոդոգրաֆ: Վեկտորի
ածանցյալն ըստ սկալյար արգումենտի: Վեկտորների ինտեգրումը: Թեմա 2` Թենզորական
հանրահաշիվ: Կրոնեկերի և Լևի–Չիվիտայի նշաններ: Օրթոգոնալ ձևափոխություններ: Թենզորի
ընդհանուր սահմանումը: Իսկական և կեղծ թենզորներ: Թենզորների գումարումը, արտադրյալը և
փաթույթը, Թենզորի ինվարիանտները: Թեմա 3` Վեկտորական և թենզորական անալիզ:
Թենզորական դաշտեր: Սկալյար դաշտեր: Մակարդակի մակերևույթներ: Ածանցյալ ըստ
ուղղության, գրադիենտ: Վեկտորական դաշտեր: Վեկտորի հոսք: Դիվերգենցիա: Գաուսի թեորեմը:
Կորագիծ ինտեգրալներ: Ռոտորի սահմանումը, Ստոքսի թեորեմը: Թեմա 4` Համիլտոնի Նաբլա
օպերատորը: Երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ գործողություններ: Լապլասի օպերատորը: Թեմա 5`
Կորագիծ կոորդինատներ: Լամեի գործակիցներ: Գնդային և գլանային կոորդինատական
համակարգեր: Թեմա 6` Դիրակի դելտա ֆունկցիան: Դիրակի ֆունկցիայի սահմանումը: Նրա
ներկայացումները և հատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ01. Գիտափորձի ավտոմատացում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
5-րդ 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-ի միջավայրում 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
աշխա-տանքային 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 հետազոտութ-յուններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
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10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ07 Մեխանիկա (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք, լաբորատոր
աշխատանք 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ համակարգված գիտելիքներ ֆիզիկայի մեխանիկա
բաժնի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համակարգված գիտելիքներ ֆիզիկայի մեխանիկա բաժնի վերաբերյալ,
2. կկարողանա ինքնուրույն լուծել այդ բաժնի ոչ բարդ խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այյդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկական նկարագրության եղանակները: Պինդ մարմնի
կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա: Նյուտոնի օրենքները: Երկու
մասնիկների համակարգ: Բերված զանգված: Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը:
Մոմենտների հավասարումը: Թեմա 3` Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: Իմպուլսի
պահպանման օրենքը: Իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը: Պոտենցիալ էներգիա: Էներգիայի
պահպանման օրենքը մեխանիկայում: Թեմա 4` Պինդ մարմնի դինամիկա: Իմպուլսի մոմենտի և
անկյունային արագության կապը: Առանցքի նկատմամբ իներցիայի մոմենտ: Հյուգենսի և Շտեյների
թեորեմը: Թեմա 5` Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր: Գաղափար իներցիայի ուժի մասին:
Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ զանգվածների հավասարությունը: Համարժեքության
սկզբունքը: Պտտվող ոչ իներցիալ համակարգ: Կորիոլիսյան արագացում: Թեմա 6` Դինամիկայի
օրենքների որոշ կիրառություններ:
Փոփոխական զանգվածով մարմնի շարժումը: Երկու
մասնիկների բախումը: Գնդային մարմնի ձգողականության (գրավիտացիոն) էներգիան: Կեպլերի
օրենքները: Երկրի արհեստական արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին, երկրորդ և
երրորդ արագություններ: Թեմա 7` Ներդաշնակ տատանումներ: Հարկադրական տատանումներ:
Ռեզոնանս: Թեմա 8` Հեղուկների շարժման ու հավասարակշռության հիմնական հավասարումը:
Բարոմետրական բանաձևը: Բեռնուլու հավասարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 5 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական 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:

0407/Բ10. Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 2-րդ 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
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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 առանձնա-հատկությունները,
3. կկարողանա
հաջողությամբ
կիրառել
գիտելիքները
նյութի
հատկությունների
բացատրության և խնդիրների լուծման 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 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ02. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (9 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում ուսանողներին տալ գիտելիքներ
”Էլեկտրականություն և մագնիսականություն” առարկայից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ընդհանուր գիտելիքներ Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
առարկայից,
2. կկարողանա լուծել Էլեկտրամագնիսական երևույթներով պայմանավորված խնդիրներ,
3. ձեռք կբերի Էլեկտրական շղթաներ հավաքելու և չափումներ կատարելու փորձարարական
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրաստատիկան վակուումում և միջավայրում: Թեմա 2` Հաստատուն
էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում: Թեմա 3` Մագնիսաստատիկան վակուումում և
միջավայրերում: Թեմա 4` Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը, Ֆարադեյի օրենք: Թեմա 5`
Փոփոխական հոսանք, փոփոխական հոսանքի շղթաներ: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ, Մաքսվելի հավասարումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0404/Բ24. Օպտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ ·գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ 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. կհասկանա երևույթների 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
ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջավայրում: Թեմա 9` Մեծ ինտենսիվություններ:
Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ10. Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միկրոաշխարհի երևույթներին և օրենքներին,
ատոմների կառուցվածքին, քվանտային ֆիզիկայի հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միկրոաշխարհի ֆիզիկայի հիմունքներին,
2. կկարողանա լուծել այդ բնագավառի ոչ բարդ խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օրինաչափությունները ատոմական սպեկտրներում: Պլանկի հիպոթեզը:
Ջրածնանման ատոմի Բոռի տեսությունը: Թեմա 2` Կոմպտոնի երևույթը, էլեկտրոնների
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դիֆրակցիան: Դե Բրոյլի ալիքները: Ալիքային փաթեթ, անորոշությունների առընչությունը: Թեմա
3` Շրեդինգերի հավասարումը: Շրեդինգերի հավասարման լուծումները պարզ դեպքերի համար:
Անցումը և անդրադարձումը պոտենցիալ արգելքից: Թունելային էֆեկտը: Թեմա 4` Շրեդինգերի
հավասարումը ջրածնանման ատոմի համար: Էներգիայի սպեկտրը և ալիքային ֆունկցիաները:
Էլեկտրոնի սեփական մեխանիկական մոմենտը, սպին: Սպին – ուղեծրային փոխազդեցությունը:
Թեմա 5` Ալկալիական մետաղների ատոմների էներգիայի սպեկտրը: Ատոմը հաստատուն
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Պաուլիի սկզբունքը: Քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակը: Թեմա 6` Ստիպողական և ինքնակամ ճառագայթում: Դիպոլային
ճառագայթում: Լազերների ֆիզիկայի տարրերը: Թեմա 7` Միջուկի պրոտոնա – նեյտրոնային
կազմությունը: Միջուկի զանգվածը, կապի էներգիան: Միջուկային ուժերի բնույթը, Յուկավայի
վարկածը: Կայուն և անկայուն միջուկներ: Ատոմի միջուկի մոդելներ: Թեմա 8` Բնական և
արհեստական ռադիոակտիվություն: Ռադիոակտիվ տրոհման օրենքները:  - տրոհման
տարրական տեսությունը,  - տրոհում: Նեյտրինո,  - տրոհման տեսության տարրերը: Թեմա 9`
Նեյտրոնի հայտնագործումը և ատոմային միջուկների բաժանումը: Շղթայական ռեակցիա և
միջուկային
ռեակտորներ:
Ջերմամիջուկային
սինթեզ:
Ատոմային
էներգետիկան
և
բնապահպանման խնդիրներ: Թեմա 10` Հիմնարար փոխազդեցությունները և տարրական
մասնիկները, տարրական մասնիկների դասակարգումը: Պահպանման օրենքները և քվանտային
թվերը: Հադրոնների քվարկային մոդելը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ11. Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա - 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական լաբորատոր աշխատանք 2 ժամ,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Լաբորատոր աշխատանքների նպատակն է լաբորատոր փորձերի միջոցով խորացնել ուսանողի
գիտելիքները ատոմային և միջուկային ֆիզիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կտիրապետի միկրոաշխարհի ֆիզիկայի տարրական փորձարարական սարքերի
աշխատանքի սկզբունքներին,
2.կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքները այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Փորձ
1`
Ֆոտոէֆեկտի
օրինաչափությունների
ուսումնասիրությունը:
Պլանկի
հաստատունի թվային մեծության մոտավոր որոշումը: Փորձ 2` Ֆրանկ-Հերցի փորձի պարզ
կրկնությամբ կրիպտոնի էներգետիկ մակարդակների տարբերության որոշումը: Փորձ 3` ՀեյգերՄյուլերի հաշվիչի բնութագրերի ուսումնասիրությունը: Փորձ 4` Կապարում  -ճառագայթման
կլանման գործակցի որոշումը: Փորձ 5`  -տրոհման էլեկտրոնների էներգիայի վերին սահմանի
որոշումը:
Փորձ
6`
Կոսմիկական
ճառագայթների
ինտենսիվության
անկյունային
բաշխվածությունը: Փորձ 7` Ռադիոակտիվ տրոհման օրինաչափությունները: Փորձ 8`
Էլեկտրոնների վրա  -ճառագայթման ցրման Կոմպտոնի երևույթի անկյունային բաշխվածության
որոշումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
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10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ08 Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությանը, որի
հիմքում դրված են Մաքսվելի հավասարումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսական երևույթների մաքսվելյան մեկնաբանության հետ,
2. ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման և տարածման խնդիրներին,
3. օգտագործելով այդ տեսությունը կկարողանա հաշվարկել և լուծել էլեկտրամագնիսական
երևույթներին վերաբերվող տարբեր խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը վակուումում:
Էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումները: Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում: Թեմա
2`
Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլների բևեռացումը: Լարմորի թեորեմը և
դիամագնիսացումը: Կյուրի – Վեյսի օրենքը: Մետաղների հաղորդականության էլեկտրոնային
տեսությունը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային
ինվարիանտությունը: Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի հավասարումների սահմանային
պայմանները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան, Փոյտինգի վեկտորը: Թեմա 4` Ստատիկ
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը: Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի մուլտիպոլները:
Էլեմենտար հոսանքների մագնիսական դաշտը: Ստատիկ դաշտերի էներգիան: Քվազիստացիոնար
երևույթները: Սկին էֆեկտը: Թեմա 5` Ուշացող պոտենցիալները: Էլեկտրական և մագնիսական
տատանակների ճառագայթումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ09 Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն - 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հարաբերականության հատուկ տեսության
հիմունքներին, էլեկտրամագնիսական երևույթների և արագ շարժվող մասնիկների շարժման
հավասարումների կովարիանտ գրառմանը և դրանց լուծումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հարաբերականության հատուկ սկզբունքի հետ, տարածության և ժամանակի
Էյնշտեյնյան պատկերացումներին,
2. էլեկտրամագնիսական երևույթների օրենքների կովարիանտ ձևակերպումներին,
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3.

արագ շարժվող մասնիկների մեխանիկային:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ալիքային գոտի: Դիպոլային ճառագայթման էներգիան: Թեմա 2` Ալիքների
տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկներում և մետաղներում: Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք, ալիքի
բևեռացումը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը, դիսպերսիայի
տեսությունը: Լույսի ցրումը, Թոմփսոնի բանաձևը: Թեմա 3` Գալիլեյի հարաբերականության
սկզբունքը և հարաբերականության հատուկ տեսության փորձարարական հիմունքները:
Հարաբերականության
հատուկ
տեսության
կանխադրույթները
և
ժամանակի
հարաբերականությունը: Թեմա 4` Լորենցի ձևափոխությունները և դրանց հետևանքները:
Սեփական ժամանակը և արագությունների գումարումը: Հարաբերականության հատուկ
տեսության մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 5` Էլեկտրադինամիկայի օրենքների
կովարիանտ տեսքը: Քառաչափ ալիքային վեկտորը և Դոպլերի էֆեկտը: Թեմա 6` Փոքրագույն
գործողության սկզբունքը, Լագրանժի և Համիլտոնի հավասարումները: Պուասոնի փակագծերը:
Պահպանության օրենքները մեխանիկայում: Թեմա 7` Ազատ արագ շարժվող մասնիկի էներգիան,
իմպուլսը, համիլտոնյանը: Անկայուն մասնիկի տրոհումը: Ռեակցիաների շեմերը: Թեմա 8` Արագ
լիցքավորված մասնիկի շարժման հավասրումն էլեկտրամագնիսական դաշտում: Վավիլով–
Չերենկովի ճառագայթումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0402/Բ22. Քվանտային մեխանիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել քվանտային մեխանիկայի հիմնական
գաղափարներին և նրա օգտագործմանը ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա քվանտային երևույթների առանձնահատկությունը,
3. կկարողանա լուծել քվանտային մեխանիկայի հիմնական խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին,վերադրման սկզբունքը,
անորոշությունների առնչություն: Թեմա 2` Օպերատորները քվանտային մեխանիկայում,
սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Միաչափ շարժման ընդհանուր
օրինաչափությունները, հարմոնիկ օսցիլյատոր, թունելային էֆեկտ: Թեմա 4` Շարժման քանակի
մոմենտի տեսություն, սպինային մոմենտ: Թեմա 5` Խոտորումների տեսություն, քվազիդասական
մոտավորություն: Թեմա 6` Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում, ջրածնանման
ատոմներ: Թեմա 7` Մենդելեևի տարրերի պարբերական համակարգը: Թեմա 8` Ճառագայթման
դաշտի և մասնիկների փոխազդեցության տեսություն: Թեմա 9` Ցրման տեսություն:
0402/Բ23. Վիճակագրական ֆիզիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական
գաղափարներին և թերմոդինամիկայի օրենքներին, թերմոդինամիկական պոտենցիալների
մեթոդին և հավասարակշիռ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքներին:
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 վիճակագրություններ:
Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8` Մակերևութային երևույթներ:
Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: Թեմա 10` Լուծույթներ: Թեմա 11`
Քիմիական ռեակցիաներ: Թեմա 12` Ֆլուկտուացիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ03. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-1
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ էլեկտրամագնիսական
ալիքների օգնությամբ ինֆորմացիայի հաղորդման և ընդունման սկզբունքների մասին, ինչպես նաև
ծանոթացնել գծային ռադիոտեխնիկական համակարգերի հետազոտման մաթեմատիկական
ապարատին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի գծային շղթաների ուսումնասիրման մաթեմատիկական մեթոդներին,
2. կհասկանա հիմնական գծային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքը,
3. կկարողանա հաշվարկել ազդանշանների սպեկտրալ խտությունը և լապլասյան
պատկերները, ինչպես նաև որոշել պարզ շղթաների հաճախային և ժամանակային
բնութագրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպլեքս պատկերման եղանակ, սպեկտրալ վերլուծություն` ֆուրյեի
ձևափոխություններ, անցումային ֆունկցիա և իմպուլսային բնութագրեր, Դյուամելի ինտեգրալ,
օպերատորական եղանակ, Լապլասի ձևափոխություններ:
Թեմա 2` Կենտրոնացված
պարամետրերով համակարգեր: Անցումային և կայունացված պրոցեսներ: Դիֆերենցող և ինտեգրող
սխեմաներ: Հաջորդական և զուգահեռ տատանողական կոնտուրներ: Կապված կոնտուրներ:
Համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր: Թեմա 3` Գծային քառաբևեռների համառոտ տեսությունը:
Քառաբևեռը որպես ռադիոհաճախային զտիչ: Զտիչի իրականացման պայմանը, զտիչների
տեսակները: Թեմա 4` Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Երկար գծեր, անդրադարձումը
գծերում, կանգուն ալիքներ: Ռեզոնանսները գծերում: Գծի հետ բեռի համաձայնեցման եղանակները: Գաղափար ալիքատարների մասին: Ուղղանկյուն ալիքատարի տարրական
տեսությունը: TM և TE տիպի ալիքներ: Ծավալային ռեզոնատորների բարորակություն և սեփական
հաճախություններ, ալիքի տեսակները ուղղանկյուն ռեզոնատորում: Ռեզոնատորի լարքավորման
եղանակները:
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 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ04. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-2
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ոչ գծային և պարամետրական
համակարգերի աշխատանքի սկզբունքներին, նրանց ուսումնասիրման մաթեմատիկական
մոտավոր եղանակներին, ինչպես նաև` տատանումների տեսության հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ոչ գծային և պարամետրական շղթաներում իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
2. կկարողանա օգտվել մոտավոր մաթեմատիկական մեթոդներից` կատարել նրանց
հիմնական բնութագրերի հաշվարկը,
3. ձեռք կբերի փորձարարական հմտություններ չափելու համակարգերի հաճախային,
փուլային և ժամանակային բնութագրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոչ գծային համակարգեր: Ոչ գծային շղթաների ուսումնասիրման մեթոդները:
Թեմա 2` Սպեկտրի ձևափոխությունը ոչ գծային շղթաներում, համակցված հաճախություններ: VA բնութագծի մոտարկում գծաբեկյալով և աստիճանային շարքով:
Թեմա 3` ՈՒղղիչներ,
սահմանափակիչներ, հաճախության բազմապատկիչներ: Թեմա 4` Մոդուլացիա, նրա տեսակները:
Մոդուլված ազդանշանների սպեկտրները: Ամպլիտուդային և հաճախային մոդուլյատորներ:
Թեմա 5` Դետեկտում: Հաճախությունների փոխակերպում: Սուպերհետերոդինային ընդունման
առանձնահատկությունները: Թեմա 6`
Ուժեղացուցիչներ (դասակարգումը և հիմնական
բնութագրերը): Ունակային անցումով ուժեղացուցիչ: Ռեզոնանսային ուժեղացուցիչ: Օպերացիոն
ուժեղացուցիչ, նրա կիրառությունները: Հակադարձ կապը ուժեղացուցիչներում, բացասական
հակադարձ կապի ազդեցությունը ուժեղացուցիչների բնութագրերի վրա: Թեմա 7`Տատանումների
գեներացիա: Ինքնատատանողական համակարգեր: Ամպլիտուդների և փուլերի հաշվեկշիռ:
Գրգռման փափուկ և կոշտ ռեժիմներ: LC գեներատորի քվազիգծային տեսությունը: RC գեներատոր
Վինի կամրջակով: Թեմա 8`Պարամետրական համակարգեր (ուժեղացում, գեներացիա):
Թեմա 9`Փուլային հարթություն: Ազատ տատանումներն անկորուստ գծային կոնտուրում:
Գեներատորների փուլային պատկերները, սահմանային ցիկլ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0501/Բ05. Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք, 2 ժամ լաբորատոր
աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում օգտագործվող հանգույցների սկզբունքային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքներին,
նրանց բնութագրող պարամետրերին և սխեմաների հաշվարկի մեթոդիկային:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ռադիոէլեկտրոնային սխեմաներում օգտագործվող կիսահաղորդչային
սարքերի աշխատանքի սկզբունքներին,
2. կտիրապետի ռադիոտեխնիկական տարբեր հանգույցների սխեմատեխնիկական
կառուցվածքին,
3. կկարողանա կատարել ռադիոտեխնիկական հանգույցների սկզբունքային սխեմաների
ինժեներական հաշվարկ և համակարգչային մոդելավորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, բնութագրերը և
պարամետրերը: Թեմա 2` Առաջին և երկրորդ կարգի պասիվ քառաբևեռներ, պարամետրերը և
հաճախային բնութագերը: Թեմա 3` Ընդհանուր էմիտերով տրանզիստորային ուժեղացուցիչներ:
Ռեզիստորային, ռեզոնանսային և հզորության ուժեղացուցիչներ, հաշվարկի մեթոդիկան: Թեմա 4`
Հետադարձ կապով շղթաներ: Օպերացիոն ուժեղացուցիչների օգտագործումը ինտեգրող,
դիֆերենցող, գումարող և հանող շղթաներում, ակտիվ RC զտիչներ: Թեմա 5` Ոչ գծային շղթաներ:
Ուժեղացուցիչներ, մոդուլյատորներ, դետեկտորներ, ֆունկցիոնալ ձևափոխիչներ: Թեմա 6` Ավտոգեներատորներ ցածր և բարձր հաճախային տիրույթում, ռելակսացիոն գեներատորներ: Թեմա
7`
Պարամետրական գեներատորներ, միակոնտուր և երկկոնտուր պարամետրական
ուժեղացուցիչներ: Թեմա 8` Հաճախային ենթալարման փուլային մեթոդ: Հաճախության
անալոգային և թվային սինթեզատորներ: Թեմա 9` Ազդանշանների թվային մշակում: Ոչ ռեկուրսիվ
և ռեկուրսիվ թվային զտիչներ, պարզագույն օրինակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ06. Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի
հիմնական խնդիրները, ինչպես նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա վակուումային, գազապարպման և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկական
հիմունքները,
2. կհասկանա ԳԲՀ էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,
3. կկարողանա չափել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի պարամետրերը:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Վակուումային էլեկտրոնիկա: Էլեկտրոնային էմիսիա: Թեմա 2` ԳԲՀ վակումային
սարքեր (կլիստրոններ, մագնետրոններ, հետադարձ և վազող ալիքի լամպեր): Թեմա 3` Պլազմային
էլեկտրոնիկա:
Թեմա 4` Կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ:
Թեմա 5`
Կիսահաղորդչային ԳԲՀ սարքեր (Շոտկիի դիոդ, Գանի դիոդ, հեղեղա-թռիչքային դիոդ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ07.Գերբարձր հաճախությունների էլեկտրադինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գերբարձր հաճախությունների
տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածմանը տարբեր տիպի ալիքատարային
համակարգերում, նրանց կիրառությունները տիեզերական կապի և ռադիոաստղագիտական
ընդունիչ համակարգերում: Դասընթացը ներառում է այդ ուղղությամբ ժամանակակից գիտական
նվաճումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ԳԲՀ էլեկտրադինամիկայի հիմնադրույթները,
2. կկարողանա հաշվարկել տարբեր տիպի ալիքատարային համակարգերի բնութագրերը,
3. կիմանա ԳԲՀ տիրույթի տատանողական համակարգերի գլխավոր բնութագրերը և նրանց
հաշվարկների մեթոդները,
4. ծանոթ կլինի տարբեր միջավայրերի հետ ԳԲՀ ճառագայթման փոխազդեցության
առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը զուգահեռ հաղորդիչ հարթությունների միջև: Թեմա 2` ՈՒղղանկյուն և կլոր ալիքատարեր, համառանցք գծեր: Թեմա 3`
Ծավալային ռեզոնատորներ, նրանց հիմնական բնութագրերը և կիրառությունները: Թեմա 4`
Անհամասեռություններն ալիքատարերում: Թեմա 5` Դանդաղեցնող համակարգեր: Թեմա 6` ԳԲՀ
ճառագայթման փոխազդեցությունը ոչ գծային նյութերի հետ: Թեմա 7` ԳԲՀ ճառագայթման
ղեկավարման համակարգեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ12. Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա ( 7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք, 1 ժամ լաբորատոր
աշխատանք 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատկերացում
կիսահաղորդիչների
էլեկտրաֆիզիկական
հատկությունների,
գոտիական
տեսության,
հաղորդականության էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, անհավասարակշիռ
հոսանքակիրների գեներացիայի և ռեկոմբինացիայի, ինչպես նաև կիսահաղորդչի մակերևույթի և
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մակերևութային շերտում ընթացող պրոցեսների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կիսահաղորդիչների տեսակների, հիմնական էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների, էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, դիֆուզիայի, դրեյֆի և դրանց
հետ առնչվող խնդիրների մասին,
2. ծանոթ կլինի պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքին, անհավասարակշիռ լիցքակիրների
գեներացիայի ու ռեկոմբինացիայի ֆիզիկական մեխանիզմներին, դիֆուզիայի և դրեյֆի
առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա կատարել կիսահաղորդչի ծավալում և մակերևույթի վրա ընթացող տարբեր
պրոցեսների վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմինների դասակարգումը և բյուրեղների կառուցվածքը: Թեմա 2՝ Կապի
տեսակներն ու արատները բյուրեղներում: Թեմա 3՝ Բյուրեղային ցանցի ատոմների ջերմային
տատանումները: Թեմա 4՝
Պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմունքները: Թեմա 5՝
Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 6՝ Բոլցմանի կինետիկ հավասարումը: Թեմա 7՝ Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականությունը: Թեմա 8՝
Գալվանամագնիսական երևույթներ: Թեմա 9՝ Ջերմաէլեկտրական երևույթներ: Թեմա 10՝
Անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիան և ռեկոմբինացիան կիսահաղորդիչներում: Թեմա
11՝ Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկությունները: Թեմա 12՝ Կոնտակտային երևույթները
կիսահաղորդիչներում: Թեմա 13՝ Դիոդներ: Թեմա 14՝ Տրանզիստորներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1ական 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:
0501/ Բ08. Քվանտային էլեկտրոնիկա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
լազերների աշխատանքի
սկզբունքին, դրանց կիրառություններին գիտության և տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում,
առանձնահատուկ ուշադրություն հատկացնելով արդի գիտության վերջին նվաճումների վրա
հիմնված արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի լազերային ֆիզիկայի հիմնադրույթները,
2. կիմանա էլեկտրամագնիսական ալիքի հետ ռեզոնանսային միջավայրի փոխազդեցության
օրինաչափությունները,
3. կիմանա լուսային ազդանշանի ուժեղացման և գեներացման առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Այնշթայնի գործակիցներ և գծի լայնություն։ Թեմա 2՝ Ակտիվ միջավայր, հագեցում,
ուժեղացում: Թեմա 3՝ Բաց ռեզոնատորներ և նրանց բարորակությունը, մոդեր, գեներացիա: Թեմա
4՝ Բազմամոդ գեներացում, մոդերի սինքրոնացում, ակտիվ և պասիվ սինքրոնացոմ,
ինքնասինքրոնացում: Թեմա 5՝ Գազային լազերներ, հելիում-նեոնային լազեր: Թեմա 6՝ Պինդ
մարմնային , քիմիական և կիսահաղորդչային լազերներ: Թեմա 7 ` Օպտիկական ոչ գծային
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երևույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ13 Ալիքային պրոցեսների տեսություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել տարբեր ալիքային պրոցեների օրինաչափություններն ու
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. խորացրած կլինի ալիքային պրոցեսների ֆիզիկայի վերաբերյալ իր նախնական
գիտելիքները,
2. ինքնուրույն կերպով կարող է խորանալ այս երևույթների ֆիզիկայի մեջ,
3. կարող է լուծել այս բնագավառի պարզ խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բևեռացված, չբևեռացված և մասնակի բևեռացված ալիքներ: Բևեռացման
մատրիցը, դրա հատկությունները, Սթոքսի պարամետրերը, պարույրություն: Թեմա 2`
Մեխանիկական ալիքները հոծ միջավայրերում: Ալիքներն իդեալական և իրական հեղուկներում ու
գազերում: Թեմա 3` Ալիքների տարածումը անիզոտրոպ համասեռ միջավայրերում: Միջավայրի
անիզոտրոպության ֆիզիկական դրսևորումները և պատճառները: Անիզոտրոպ միջավայրերում
հարթ մոնոքրոմատիկ ալիքների տարածման ընդհանուր օրինաչափությունները: Ֆրենելի
հավասարումը: Թեմա 4` Ալիքներն անհամասեռ իզոտրոպ միջավայրերում: Երկրաչափական
օպտիկայի մոտավորությունը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման կարճալիքային
մոտարկման և պոտենցիալային դաշտում մասնիկների շարժման համանմանությունը: Ֆերմայի
սկզբունքը: Շերտավոր միջավայրի երկրաչափական օպտիկան: Հարթ ալիքների բեկումը
հաղորդակցությամբ օժտված միջավայրերի բաժանման հարթ սահմանի վրա: Լեոնտովիչի
մոտավոր եզրային պայմանները: Թեմա 5` Հաճախային դիսպերսիա, դիսպերսիոն
առնչությունները: Թեմա 6` Ալիքային փաթեթի տարածումը դիսպերսող միջավայրերում:
Մեխանիկական ալիքները դիսկրետ միջավայրերում: Ալիքները գծային շղթաներում: Թեմա 7` Ոչ
գծային էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումները: Դրանց ֆիզիկական պատճառները: Քառակուսային և խորանարդային բևեռացումները: Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման ոչ
գծային երևույթները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց: 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:

0501/Բ09. Վիճակագրական ռադիոֆիզիկա և հավանականությունների տեսություն

(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք, 2 ժամ լաբորատոր
աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել պատահական մեծությունների և
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պրոցեսների հավանականային նկարագրման եղանակները, վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի
հիմնախնդիրները և ծանոթացնել նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հավանականությունների տեսության և վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի
հիմնախնդիրները
2. կհասկանա աղմուկից ազդանշանի օպտիմալ զտման հիմնական սկզբունքները
3. կկարողանա մշակել ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր` ինֆորմացիայի արդյունավետ
փոխանակման համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Պատահական մեծություններ: Հավանականություն, բաշխման ֆունկցիա,
հավանականության խտություն, բնութագրիչ ֆունկցիա: Միջինացում, պատահական մեծության
մոմենտներ:Թեմա 2`Պատահական պրոցեսներ, նրանց վիճակագրական պարամետրերը: Թեմա 3`
Պատահական ազդանշանների անցումը գծային և ոչգծային համակարգերով: Թեմա 4`
Էլեկտրական աղմուկներ, նրանց հիմնական տեսակները (ջերմային և կոտորակային աղմուկներ):
Թեմա 5` Ազդանշանների հայտնաբերումը աղմուկների միջից: Օպտիմալ զտում: Համաձայնեցված
զտիչ: Թեմա 6` Պատահական դաշտեր և ալիքներ:
Թեմա 7` Ինֆորմացիայի տեսության
հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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«Էլեկտրոնիկա» մասնագիտություն
0502/Բ14. Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի
հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարրական ալգորիթմներ,
2. կկարողանա կիրառել կառւցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով ըստ մշակված ալգորիթմի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային համակարգեր(տասական, երկուական, ութական, տասնվեցական):
Թվերի ներկայացման ձևերը: Տրամաբանական և թվաբանական գործողություններ: Ալգորիթմներ,
բլոկ-սխեմաներ: Թեմա 2` C – ծրագրավորման լեզվի կազմը: Փոփոխականներ, հաստատուններ,
տիպեր: Թեմա 3` Պայմանական օպերատորներ, տրամաբանական գործողություններ (OR, AND):
Թեմա 4` Ցիկլեր, նրանց ղեկավարումը (while, do wihle, for): Ներդրված ցիկլեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0502/Բ15. Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ գործնական պարապմունք, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի
հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարրական ալգորիթմներ,
2.կկարողանա կիրառել կառւցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով ըստ մշակված ալգորիթմի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիաներ: Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Պարամետրով ֆունկցիաներ: Թեմա 2`
Զանգվածներ: Միաչափ զանգվածներ: Երկչափ զանգվածներ: Թեմա 3` Ցուցիչներ: Դինամիկ
զանգվածներ: new և delete օպերատորներ: Թեմա 3` Սիմվոլային զանգվածներ: <string.h>
գրադարանային ֆունկցիաների կրրառում
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0502/Բ16. Համակարգչային պրակտիկում - 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել MatLaԲ ծրագրային փաթեթի հետ և այդ
միջավայրում աշխատելու հմտություններ ձևավորել ուսանողի մոտ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի այդ ծրագրային փաթեթի հիմնական գործիքակազմին,
2. կկարողանա այդ փաթեթի միջոցով լուծել ընդհանուր դրվածքի (տիպային)
հաշվարկային խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթացում MatLaԲ ծրագրային միջավայրի գոծիքակազմի հետ:
Փոփոխականներ: Թվերի տիպերը և դրանց ներկայացման ֆորմատները: Ներդրված
փոփոխականներ և ֆունկցիաներ: Մեկնաբանություններ: Օգնության հնարավորությունը MatLaԲում: Թեմա 2` Վեկտորներ: Գործողություններ վեկտորների հետ: Դիմումը վեկտորի տարրերին:
Վեկտորներով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական
գործողություններ վեկտորների հետ: Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակային ներկայացում: Թեմա
3` Գրաֆիկներ: Կետի, վեկտորների և ֆունկցիաների գրաֆիկական ներկայացումը: Գրաֆիկների
կառուցումը լոգարիթմական մասշտաբներով: Մի քանի գրաֆիկների կառուցում նույն
գրաֆիկական պատուհանում: Գրաֆիկական պատուհանի ձևավորումը: Պարամետրական տեսքի
գրաֆիկներ: Գրաֆիկների կառուցումը բևեռային կոորդինատային համակարգում: Կետի շարժումը
հարթության մեջ: Թեմա 4` Մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դիմումը մատրիցի
տարրերին: Մատրիցներով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ:
Թվաբանական գործողություններ մատրիցների հետ: Թեմա 5` Եռաչափ գրաֆիկներ:
Մակերևույթներ: Մակերևույթների ձևավորումը: Մակերևույթի դիտման անկյան ընտրությունը:
Պարամետրական տեսքով տրված ֆունկցիայի մակերևույթը: Թեմա 6` Սկրիպտային ֆայլեր: Ֆայլֆունկցիաներ: Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Թեմա 7` Համեմատության և տրամաբանական
օպերատորներ: if պայմանի օպերատոր: switch ընտրման օպերատոր: Թեմա 8` while և for ցիկլի
օպերատորներ: Ցիկլերի ընդհատում, Բreak և continue օպերատորներ: Ներդրված ցիկլեր: Թեմա 9`
Աշխատանք տողերի հետ: Տողերով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ:
Թեմա 10` Աշխատանք տեքստային ֆայլերի հետ: Տեքստային ֆայլը բացելը, տվյալներ կարդալը և
ֆայլում տվյալներ գրելը: save և load հրամանները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0502/Բ17. Համակարգչային պրակտիկում - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ հմտություններ ձևավորել MatLaԲ ծրագրային
փաթեթի օգնությամբ մաթեմատիկական խնդիրների թվային ու անալիտիկ եղանակներով լուծման
և ստացված արդյունքների վիզուալիզացիայի ոլորտում:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա այդ ծրագրային միջավայրում հաշվարկային խնդիրների լուծել,
2. կկարողանա այդ ծրագրային փաթեթի միջոցով իրականացնել հաշվարկի
արդյունքների վիզուալիզացիան,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային եղանակների կիրառումը MatLaԲ-ում: Հավասարումների լուծումը
հաջորդական մոտավորությունների եղանակով: Ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքների
որոշումը: Թեմա 2` Բազմանդամներ: Գործողություններ բազմանդամների հետ: Կորերով
մոտարկում բազմանդամային և այլ ֆունկցիաներով: Թեմա 3` Տվյալների ինտերպոլացում: Գծային
և խորանարդային սպլայն ինտերպոլացում: Ինտերպոլացում ըստ ամենամոտ հարևանների: Թեմա
4` Թվային ինտեգրումը MatLaԲ-ի օգնությամբ: Սեղանների եղանակ: Սիմպսոնի եղանակ: Կրկնակի
ինտեգրալներ: Թեմա 5` Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը MatLaԲ-ի օգնությամբ: ՌունգեԿուտտայի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կարգի եղանակները: Բազմաքայլ եղանակներ: Կոշտ դիֆերենցիալ
հավասարումներ: Թեմա 6` Սիմվոլային հաշվարկներ: Սիմվոլային թվեր, փոփոխականներ և
ֆունկցիաներ: Սիմվոլային վեկտորներ և մատրիցներ: Գրաֆիկներ և մակերևույթներ: Թեմա 7`
Սիմվոլային արտահայտությունների պարզեցումը: Թեմա 8` Սիմվոլային արտահայտությունների
սահմանը, ածանցումը, ինտեգրումը և գումարը: Սիմվոլային արտահայտության վերլուծումը
Թեյլորի շարքի:
Թեմա 9` Հանրահաշվական հավասարումների և դրանց համակարգերի
անալիտիկ լուծումը: Թեմա 10` Դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց համակարգերի
անալիտիկ լուծումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0502/Բ18. Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կիրառական խնդիրների լուծման թվային
մեթոդներին և այդ խնդիրների մոդելավորմանը MatLaԲ միջավայրում, ինչպես նաև C++ լեզվով որոշ
ծրագրերի կազմմանը և համակարգչային իրականացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի խնդիրների լուծման պարզագույն թվային մեթոդներին,
2. կկարողանա մոդելավորել, ցուցադրել լուծումը և կազմել համապատասխան ծրագրեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել գիտելիքները մաթ-մոդելավորման մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Որոշյալ ինտեգրալների հաշվման թվային մեթոդներ: Սեղանների մեթոդ: Սիմպսոնի
մեթոդ (պարաբոլների մեթոդ): Թեմա 2` Տրանսցենդենտ հավասարումների թվային լուծման
եղանակներ: Թեմա 3` Դիֆ. հավասարումների թվային լուծման մեթոդները: Թեմա 4` Մասնակի ածանցյալներով դիֆ. Հավասարումների թվային լուծման եղանակներ: Վերջավոր աճերի մեթոդ:
Թեմա 5` Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների պրոբլեմի լուծումը: Թեմա 6`
Նյութական կետի շարժումը տարբեր ուժադաշտերում: Թեմա 7` Լիցքավորված մասնիկների
շարժումը էլ.-մագ. դաշտում: Թեմա 8` Անցումային պրոցեսները էլեկտրական շղթաներում: Գծային
շղթաներ: Թեմա 9` Էլեկտրաստատիկ դաշտի հաշվարկը պարզագույն համակարգերում: Թեմա 10`
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Ալիքների ինտերֆերենց: Թեմա 11` Տարբեր համակարգերում Էլեկտրական հոսանքներով
պայմանավորված
ջերմային
աղբյուրների
առկայությամբ
ջերմահաղորդականության
հավասարման լուծումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0504/Բ04. Մաթեմատիկական անալիզ -1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի
գաղափարների և մեթոդների հետ, ինչպես նաև անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների
տեսության և դրանց կիրառություններին ֆիզիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները,
2. ծանոթ կլինի ֆունկցիայի գաղափարի և ֆունկցիաների դասերի հետ,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմաններ և ֆունկցիայի
ածանցյալ,
4. կիմանա հաշվել անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները: Տարրական ֆունկցիաներ և
դրանց գրաֆիկները: Թեմա 2` Թվային հաջորդականություններ: Թվային հաջորդականության
սահմանը: Կոշիի զուգամիտության սկզբունքը: Թեմա 3` Ֆունկցիայի սահմանը, անընդհատություն:
Հավասարաչափ անընդհատություն, Կանտորի թեորեմը: Թեմա 4` Ածանցյալ, դիֆերենցիալ հաշվի
հիմնական թեորեմները: Թեյլորի բանաձև: Թեմա 5` Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի
օգնությամբ: Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում: Թեմա 6` Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ:
Անորոշ ինտեգրալների հաշվման մեթոդներ: Թեմա 7` Որոշյալ ինտեգրալ: Նյուտոն-Լայբնիցի
բանաձևը: Թեմա 8` Անիսկական ինտեգրալներ: Զուգամիտության հայտանիշներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0504/Բ05. Մաթեմատիկական անալիզ -2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինտեգրալների կիրառություններին,
թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի տեսության հետ, ինչպես նաև շատ փոփոխականի ֆունկցիաների
հատկություններին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինտեգրալների միջոցով հաշվել տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական
մեծություններ,
2. ծանոթ կլինի շատ փոփոխականի ֆունկցիաների գաղափարին, կսովորի հաշվել
ֆունկցիայի դիֆերցիալը և մասնակի ածանցյալները,
3. կկարողանա հետազոտել շարքերի և անիսկական ինտեգրալների զուգամիտությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Որոշյալ ինտեգրալ կիրառություններ: Թեմա 2` Թվային շարքեր: Զուգամիտության
հայտանիշները: Թեմա 3` Շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ: Մասնակի ածանցյալներ և
դիֆերենցիալներ: Թեմա 4` Ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ, շարքեր և պարամետրից
կախված ինտեգրալներ: Աստիճանային շարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0504/Բ06. Մաթեմատիկական անալիզ և դիֆերենցիալ հավասարումներ
(7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք, 3-րդ կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բազմաչափ ինտեգրալների և դրանց
կիրառությունների հետ, Ֆուրիեի շարքերի հետ, ինպես նաև դիֆերենցիալ հավասարումների
տեսությանը և դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա պարբերական ֆունկցիան ներկայացնել Ֆուրիեի շարքով,
2. կկարողանա հաշվել բազմաչափ և պարամետրից կախված ինտեգրալներ և դրանք կիրառել
տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական մեծություններ հաշվելիս,
3. կկարողանա լուծել որոշակի տեսքի դիֆերենցիալ հավասարումներ և դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆուրիեի շարքեր: Վերջավոր միջակայքում որոշված ֆունկցիաների վերլուծությունը
Ֆուրիեի շարքի: Ֆուրիեի շարքերը ըստ միայն կոսինուսների և սինուսների: Թեմա 2` Կորագիծ
ինտեգրալ: Թեմա 3` Կրկնակի ինտեգրալներ: Գրինի բանաձև: Կրկնակի ինտգրալի բերումը
հաջորդական ինտեգրալի և դրանց հաշվումը: Թեմա 4` Մակերևութային և եռակի ինտեգրալներ:
Ստոքսի բանաձևը: Թեմա 5` Դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

0504/Բ23. Թվային մեթոդներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական թվային մեթոդներին և
դրանց կիրառություններին ինտեգրալ հաշվում և դիֆերենցիալ հավասարումներ լուծելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական ինտերպոլացիոն բանաձևերը,
2. ծանոթ կլինի որոշյալ ինտեգրալների մոտավոր հաշվման մեթոդներին,
3. ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային ինտեգրում: Ինտեգրալների թվային հաշվման եղանակները և նրանց
ճշտության կարգերը: Սխալանքի գնահատականները: Թեմա 2` Կոշիի խնդիրը սովորական
դիֆրենցիալ հավսարումների համար: Թվային լուծման մեկ քայլանի լուծումներ: Պոլինոմիալ
ինտերպոլացիա: Թվային լուծման բազմաքայլ եղանակներ: Կայունություն, անկայունություն, կոշտ
հավասարումներ: Թեմա 3` Եզրային խնդիրներ: Դիֆուզիայի խնդիրը: Վերջավոր տարբերությունների եղանակը գծային խնդիրների համար: Գծային համակարգերի լուծումը:
Սխալանքների վերլուծությունը: Թեմա 4` Ոչ գծային խնդիրներ: Մեկ անհայտով ոչ գծային
հավասարումների թվային լուծում: Ոչ գծային հավասարումների համակարգերի լուծումը:
Վերջավոր տարբերական եղանակները ոչգծային եզրային խնդիրների լուծման համար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0504/Բ19. Կոմպլեքս անալիզ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմպեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
տեսության հիմնական գաղափարներին և սովորեցնել կիրառել այդ տեսությունը ֆիզիկայի
տարբեր բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործողություններ կատարել կոմպլեքս թվերի հետ,
2. ծանոթ կլինի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա կիրառել մնացքների տեսությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպլեքս թվեր: Մուավրի բանաձև: Թեմա 2` Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիա:
Էքսպոնենցիալ,
եռանկյունաչափական
և
հիպերբոլական
ֆունկցիաներ:
Թեմա
3`
Դիֆերենցելիություն: Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Անալիտիկ ֆունկցիա: Թեմա 4` Կոմպլեքս
ինտեգրում: Կոշիի թեորեմ: Կոշիի ինտեգրալային բանաձև: Թեմա 5` Աստիճանային շարքեր,
Լորանի շարք, մնացքների տեսության տարրեր: Զուգամիտության շրջան, զուգամիտության
շառավիղ: Միակության թեորեմ: Մեկուսացված եզակի կետեր: Ինտեգրալների հաշվում մնացքների
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օգնությամբ: Թեմա 6` Կոնֆորմ արտապատկերումներ: Կոտորակա-գծային ֆունկցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0105/Բ22 . Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրական ֆիզիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը
կօգնի ուսանողներին կառուցել հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ
ֆիզիկական երևույթը, ծանոթացնել վիճակագրական ֆիզիկայի խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. լուսաբանել արդի հավանականությունների տեսության հիմնական մոդելները,
2. ներկայացնել դասական բաշխումները և դրանց բնութագրերը,
3. օգտագործել մեծ թվերի օրենքը և կենտրոնական սահմանային թեորեմները,
4. լուսաբանել վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հավանականության գաղափարը: Հավանակային տարածություն: Թեմա 2`
Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Թեմա 3` Պատահական մեծություն և բաշխման
ֆունկցիա: Թեմա 4` Պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչները: Թեմա 5` Մեծ թվերի
օրենքը: Թեմա 6` Սահմանային թեորեմներ: Թեմա 7` Մաթեմատիկական վիճակագրություն:
Թեմա 8` Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 9` Ջերմադինամիկական
մեծություններ: Թեմա 10` Կանոնական բաշխման մեթոդ:
Թեմա 11` Իդեալական գազ: Թեմա 12` Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի վիճակագրություններ:
Թեմա 13` Պինդ մարմին: Թեմա 14` Մակերևութային երևույթներ: Թեմա 15` Փուլերի հավասարակշռություն և փուլային անցումներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ19. Մեխանիկա (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք, լաբորատոր
աշխատանք 3 ժամ,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ համակարգված գիտելիքներ ֆիզիկայի մեխանիկա
բաժնի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համակարգված գիտելիքներ ֆիզիկայի մեխանիկա բաժնի վերաբերյալ,
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2. կկարողանա ինքնուրույն լուծել այդ բաժնի պարզ խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքները այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկական նկարագրության եղանակները: Պինդ մարմնի
կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա: Նյուտոնի օրենքները: Երկու
մասնիկների համակարգ: Բերված զանգված:Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը:
Մոմենտների հավասարումը: Թեմա 3` Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: Իմպուլսի
պահպանման օրենքը: Իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը: Պոտենցիալ էներգիա: Էներգիայի
պահպանման օրենքը մեխանիկայում: Թեմա 4` Պինդ մարմնի դինամիկա: Իմպուլսի մոմենտի և
անկյունային արագության կապը: Առանցքի նկատմամբ իներցիայի մոմենտ: Հյուգենսի և Շտեյների
թեորեմը: Թեմա 5` Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր: Գաղափար իներցիոն ուժերի մասին:
Կորիոլիսի թեորեմ: Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ զանգվածների հավասարությունը:
Համարժեքության սկզբունքը: Թեմա 6` Դինամիկայի օրենքների որոշ կիրառություններ:
Փոփոխական զանգվածով մարմնի շարժումը: Երկու մասնիկների բախումը: Գնդային մարմնի
ձգողականության (գրավիտացիոն) էներգիան: Կեպլերի օրենքները: Երկրի արհեստական
արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին, երկրորդ և երրորդ արագություններ: Թեմա 7`
Ներդաշնակ տատանումներ: Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս: Թեմա 8` Հեղուկների
շարժման ու հավասարակշռության հիմնական հավասարումը: Բարոմետրական բանաձևը:
Բեռնուլիի հավասարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0407/Բ11. Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
2-րդ 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 առանձնա-հատկությունները,
3. կկարողանա
հաջողությամբ
կիրառել
գիտելիքները
նյութի
հատկությունների
բացատրության և խնդիրների լուծման 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:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ10. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
ժամ լաբորատոր աշխատանք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ընդհանուր
ֆիզիկայի
դասընթացի
սահմաններում
ուսանողներին
տալ գիտելիքներ
”Էլեկտրականություն և մագնիսականություն” առարկայից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ընդհանուր գիտելիքներ Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
առարկայից,
2. կարողանա լուծել Էլեկտրամագնիսական երևույթներով պայմանավորված խնդիրներ,
3. ձեռք կբերի Էլեկտրական շղթաներ հավաքելու և չափումներ կատարելու փորձարարական
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրաստատիկան վակումում և միջավայրում: Թեմա 2` Հաստատուն էլեկտրական
հոսանքը տարբեր միջավայրերում: Թեմա 3` Մագնիսաստատիկան վակումում և միջավայրերում:
Թեմա 4` Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը, Ֆարադեյի օրենք: Թեմա 5` Փոփոխական
հոսանք, փոփոխական հոսանքի շղթաներ: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և
ալիքներ, Մաքսվելի հավասարումները:

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

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

0404/Բ25. Օպտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ ·գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ 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
91

տասնամյակների մեծագույն նվաճումները և նրանց կիրառական հնարավորությունները,
կհասկանա երևույթների 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
ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջավայրում: Թեմա 9` Մեծ ինտենսիվություններ:
Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
2.

0502/Բ22. Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միկրոաշխարհի երևույթներին և օրենքներին,
ատոմների կառուցվածքին, քվանտային ֆիզիկայի հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միկրոաշխարհի ֆիզիկայի հիմունքներին,
2. կկարողանա լուծել այդ բնագավառի ոչ բարդ խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օրինաչափությունները ատոմական սպեկտրներում: Պլանկի հիպոթեզը:
Ջրածնանման ատոմի Բոռի տեսությունը: Թեմա 2` Կոմպթըոնի երևույթը, էլեկտրոնների
դիֆրակցիան: Դե Բրոյլի ալիքները: Ալիքային փաթեթ, անորոշությունների առընչությունը: Թեմա
3` Շրյոդինգերի հավասարումը: Շրյոդինգերի հավասարման լուծումները պարզ դեպքերի համար:
Անցումը և անդրադարձումը պոտենցիալ արգելքից: Թունելային էֆեկտը: Թեմա 4` Շրյոդինգերի
հավասարումը ջրածնանման ատոմի համար: Էներգիայի սպեկտրը և ալիքային ֆունկցիաները:
Էլեկտրոնի սեփական մեխանիկական մոմենտը, սպին: Սպին – ուղեծրային փոխազդեցությունը:
Թեմա 5` Ալկալիական մետաղների ատոմների էներգիայի սպեկտրը: Ատոմը հաստատուն
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Պաուլիի սկզբունքը: Քիմիական տարրերի
պարբերական աղյուսակը: Թեմա 6` Ստիպողական և ինքնակամ ճառագայթում: Դիպոլային
ճառագայթում: Լազերների ֆիզիկայի տարրերը: Թեմա 7` Միջուկի պրոտոնա – նեյտրոնային
կազմությունը: Միջուկի զանգվածը, կապի էներգիան: Միջուկային ուժերի բնույթը, Յուկավայի
վարկածը: Կայուն և անկայուն միջուկներ: Ատոմի միջուկի մոդելներ: Թեմա 8` Բնական և
արհեստական ռադիոակտիվություն: Ռադիոակտիվ տրոհման օրենքները:  - տրոհման
տարրական տեսությունը,  - տրոհում: Նեյտրինո,  - տրոհման տեսության տարրերը: Թեմա 9`
Նեյտրոնի հայտնագործումը և ատոմային միջուկների բաժանումը: Շղթայական ռեակցիա և
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միջուկային
ռեակտորներ:
Ջերմամիջուկային
սինթեզ:
Ատոմային
էներգետիկան
և
բնապահպանման խնդիրներ: Թեմա 10` Հիմնարար փոխազդեցությունները և տարրական
մասնիկները, տարրական մասնիկների դասակարգումը: Պահպանման օրենքները և քվանտային
թվերը: Հադրոնների քվարկային մոդելը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ23. Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա - 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական լաբորատոր աշխատանք 2 ժամ,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Լաբորատոր աշխատանքների նպատակն է լաբորատոր փորձերի միջոցով խորացնել ուսանողի
գիտելիքները ատոմային և միջուկային ֆիզիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միկրոաշխարհի ֆիզիկայի տարրական փորձարարական սարքերի
աշխատանքի սկզբունքներին,
2. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆոտոէֆեկտի օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը: Պլանկի հաստատունի
թվային մեծության մոտավոր որոշումը: Թեմա 2` Ֆրանկ-Հերցի փորձի պարզ կրկնությամբ
կրիպտոնի էներգետիկ մակարդակների տարբերության որոշումը: Թեմա 3` Հեյգեր-Մյուլերի
հաշվիչի բնութագրերի ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` Կապարում  -ճառագայթման կլանման
գործակցի որոշումը: Թեմա 5`  -տրոհման էլեկտրոնների էներգիայի վերին սահմանի որոշումը:

Թեմա 6` Կոսմիկական ճառագայթների ինտենսիվության անկյունային բաշխվածությունը: Թեմա
7` Ռադիոակտիվ տրոհման օրինաչափությունները: Թեմա 8` Էլեկտրոնների վրա  ճառագայթման ցրման Կոմպտոնի երևույթի անկյունային բաշխվածության որոշումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ20. Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությանը`
հիմնված Մաքսվելի հավասրումների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսական երևույթների մաքսվելյան մեկնաբանության հետ,
2. ծանոթ կլինի նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությանը,
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3.

օգտագործելով այդ տեսությունը կկարողանա հաշվարկել և լուծել էլեկտրամագնիսական
երևույթներին վերաբերվող տարբեր խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորական հանրահաշվի հիմնական առնչությունները; Գրադիենտ, Գաուսի
թեորեմը, դիվերգենցիա: Վեկտորի ռոտորը, Սթոքսի թեորեմը: Նաբլա օպերատորը: Լապլասի
օպերատորը: Դիրակի  -ֆունկցիան: Թենզորներ: Թեմա 2` Մաքսվելի հավասարումների
դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը վակուումում: Էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումները:
Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում: Թեմա 3` Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլների
բևեռացումը: Լարմորի թեորեմը և դիամագնիսացումը: Կյուրի
– Վեյսի օրենքը:
Սեգնետոէլեկտրիկներ: Մետաղների հաղորդականության էլեկտրոնային տեսությունը: Թեմա 4`
Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային ինվարիանտությունը:
Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի հավասարումների սահմանային պայմանները:
Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան, Փոյտինգի վեկտորը: Թեմա 5` Ստատիկ էլեկտրական և
մագնիսական դաշտերը: Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի մուլտիպոլները: Քվազիստացիոնար
երևույթները: Սկին էֆեկտը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ21. Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել
էլեկտրամագնիսական ալիքների
ճառագայթման և տարածման խնդիրներին, հարաբերականության հատուկ տեսության
հիմնադրույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսկան ալիքների ճառագայթման և տարածման խնդիրներին
համասեռ դիէլեկտրիկներում և հաղորդիչներում,
2. ծանոթ կլինի հարաբերականության հատուկ սկզբունքի հետ, տարածության և ժամանակի
Էյնշտեյնյան պատկերացումներին,
3. արագ շարժվող մասնիկների մեխանիկային:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ուշացող պոտենցիալները: Էլեկտրական և մագնիսական տատանակների
ճառագայթումը: Ալիքային գոտի: Դիպոլային ճառագայթման էներգիան: Թեմա 2` Ալիքների
տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկներում և մետաղներում: Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք, ալիքի
բևեռացումը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկներում,
դիսպերսիայի տեսությունը: Թեմա 3` Հարաբերականության սկզբունքը: Հարաբերականության
հատուկ տեսության կանխադրույթները: Ժամանակի հարաբերականությունը: Թեմա 4` Լորենցի
ձևափոխությունները և դրանց հետևանքները: Սեփական ժամանակը և արագությունների
գումարումը հարաբերականության հատուկ տեսությունում: Հարաբերականության հատուկ
տեսության մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 5` Էլեկտրադինամիկայի օրենքների
կովարիանտ տեսքը: Քառաչափ ալիքային վեկտորը և Դոպլերի էֆեկտը: Թեմա 6` Փոքրագույն
գործողության սկզբունքը, Լագրանժի և Համիլտոնի հավասարումները: Պահպանության օրենքները
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մեխանիկայում: Թեմա 7` Ազատ արագ շարժվող մասնիկի էներգիան, իմպուլսը, համիլտոնյանը:
Անկայուն մասնիկի տրոհումը, զանգվածի պակասորդը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0402/Բ25. Քվանտային մեխանիկա և քվանտաչափային էֆեկտներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել քվանտային մեխանիկայի հիմնական
գաղափարներին և նրա օգտագործմանը ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա քվանտային երևույթների առանձնահատկությունը,
3. կկարողանա լուծել քվանտային մեխանիկայի հիմնական խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին,վերադրման սկզբունքը,
անորոշությունների առնչություն: Թեմա 2` Օպերատորները քվանտային մեխանիկայում,
սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Միաչափ շարժման ընդհանուր
օրինաչափությունները, հարմոնիկ օսցիլյատոր, թունելային էֆեկտ: Թեմա 4` Շարժման քանակի
մոմենտի տեսություն, սպինային մոմենտ: Թեմա 5` Խոտորումների տեսություն, քվազիդասական
մոտավորություն: Թեմա 6` Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում, ջրածնանման
ատոմներ: Թեմա 7` Տարրերի պարբերական համակարգը ըստ Մենդելեևի:
Թեմա 8`
Ճառագայթման դաշտի և մասնիկների փոխազդեցության տեսություն:
Թեմա 9`
Ցրման
տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական 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:

0501/Բ11. Էլեկտրառադիոտեխնիկայի տեսական հիմունքներ-1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել էլեկտրատեխնիկայի հիմնախնդիրները և
ծանոթացնել նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի խորացված գիտելիքներ էլեկտրատեխնիկայի երևույթների բնագավառից,
2. կիմանա ուսումնասիրվող առարկայի հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա հաշվարկել պարզագույն էլեկտրական սխեմաների հիմնական բնութագրիչ
մեծությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարմոնիկ ֆունկցիաների ներկայացումը վեկտորական տեսքով: Թեմա 2`
Էլեկտրական շղթայի հաճախային և փոխանցումային բնութագրերը: Թեմա 3` Էլեկտրական
շղթաներում անցումային ռեժիմի ուսումնասիրումը: Քառաբևեռներ: Թեմա 4` Էլեկտրական շղթայի
հզորությունը: Թեմա 5` Ոչ գծային էլեկտրական շղթաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ12. Էլեկտրառադիոտեխնիկայի տեսական հիմունքներ-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները և
ծանոթացնել նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի խորացված գիտելիքներ ռադիոտեխնիկայի երևույթների բնագավառից,
2. կիմանա ուսումնասիրվող առարկայի հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա հաշվարկել և հավաքել ռադիոսխեմաներ, ձեռք կբերի ռադիոչափումներ
կատարելու փորձնական հմտություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տատանողական գործընթացների ուսումնասիրման մեթոդները: Ֆուրիեյի
ինտեգրալ ձևափոխման մեթոդը: Թեմա 2` Էլեկտրական ազդանշանների ուժեղացուցիչներ: Թեմա
3` Պարբերական տատանումների գեներատորներ: Թեմա 4` Էլեկտրական ազդանշանների
փոխակերպումը: Թեմա 5` Նեղշերտ և լայնաշերտ ԳԲՀ էլեկտրոնային սարքեր: Թեմա 6` Խաչվող
դաշտերով ԳԲՀ սարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ01. Ինժեներական գրաֆիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունքներ
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ինժեներական գրաֆիկայից,
ձևավորել և զարգացնել ընդհանուր գրաֆիկական աշխատանքների կատարման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. վերծանել և ընթերցել գրականության մեջ օգտագործվող գծագրերը և գրաֆիկական
աշխատանքները,
2. կատարել գծագրական պարզ աշխատանքներ,
3. ներկայացնել ինժեներական գրաֆիկայում օգտագործվող ստանդարտները,
4. կառուցել զանազան գրաֆիկական նյութեր տվյալների բազայի հիման վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ինժեներական գրաֆիկայի հիմունքները: Ինժեներական գրաֆիկայում
օգտագործվող գծերի տեսակները և պայմանական նշանները: Թեմա 2` Պարզ առարկաների
պրոյեկցիաների կառուցումը,առարկայի աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիայի կառուցման սկզբունքները:
Թեմա 3` Կտրվածք և հատույթ: Հատույթի և կտրվածքի պատկերումը առարկայի պրոյեկցիաների և
աքսոնոմետրիայի վրա: Թեմա 4` Գրաֆիկական պատկերման մեթոդը կիսահաղորդիչների ֆիզիկայում, էներգետիկ գոտիների, խառնուրդային մակարդակների պատկերումը, p-n անցման
էներգետիկ գոտիների պատկերումը: Թեմա 5` Էլեկտրոնային սխեմաների բաղադրիչների
գծագրային ներկայացումը, էլեկտրոնային սխեմաների կառուցման հիմնական սկզբունքները և
ստանդարտները: Սկզբունքային և բլոկ սխեմաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշերը

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ02. Բյուրեղագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք, 2 ժամ լաբորատոր
աշխատանք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պինդ մարմնի բյուրեղական
կառուցվածքի, բյուրեղային ցանցի նկարագրման եղանակների, բյուրեղային համակարգերի,
բյուրեղների սիմետրիայի, բյուրեղաքիմիայի տարրերի, բյուրեղային պինդ մարմինների
էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. լուսաբանել պինդ մարմնի բյուրեղական կառուցվածքը, բյուրեղական ցանցերի
պարամետրերը, բյուրեղագիտական կատեգորիաները, սինգոնիաները, բյուրեղական
կառուցվածքի
սիմետրիայի
գործողությունները,
բյուրեղական
կառուցվածքների
հետազոտման ժամանակակից մեթոդները,
2. ներկայացնել պինդ մարմնի բյուրեղային կառուցվածքը, սիմետրիայի գործողությունների
զուգորդման թեորեմները, բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների թենզորական
նկարագրությունը, ուղիղ և հակադարձ ցանցերի փոխադարձ կապը,
3. լուսաբանել բյուրեղային ցանցերի զանազան պարամետրեր և ինդեքսներ, կատարել
սիմետրիայի և տարածական տեղաշարժի (տրանսլյացիայի) գործողություններ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Բյուրեղների սիմետրիան: Թեմա 2` Առաջին և երկրորդ կարգի սիմետրիայի
գործողություններ և տարրեր: Թեմա 3` Բյուրեղագիտական կատեգորիաներ, սինգոնիաներ և
կոորդինատների համակարգ: Թեմա 4` Բյուրեղական կառուցվածքի սիմետրիա: Թեմա 5`
Բյուրեղաքիմիայի հիմնական տարրերը: Թեմա 6` Բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ03. Սխեմաների նախագծում ՄՕԿ տրանզիստորների հիման վրա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դաս., 1 ժամ գործն. պարապմունքներ
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՄՕԿ և ԿՄՕԿ դաշտային
տրանզիստորներներին և դրանց հիման վրա ստեղծվող ինտեգրալ սխեմաներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ՄՕԿ և ԿՄՕԿ տրանզիստորների աշխատանքը,
2. վերլուծել փոխանցման փականով տրամաբանական սխեմաներ, տրիգերների բազային
սխեմաներ, Սովորական և կասկոդ հոսանքի հայելիներ,
3. ներկայացնել միակասկադ և դիֆերենցիալ ուժեղարարներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՄՕԿ դաշտային տրանզիստորներ: Թեմա 2` ԿՄՕԿ շրջիչ: Թեմա 3` Համակցական
գործողության ԿՄՕԿ տրամաբանական բջիջների նախագծում: Թեմա 4` Փոխանցման փականով
տրամաբանական սխեմաներ: Թեմա 5` Հաջորդական գործողության տրամաբանական բջիջների
նախագծում: Թեմա 6` Տրիգերների բազային սխեմաներ: Թեմա 7` Միակասկադ ուժեղարարներ:

Թեմա 8` Դիֆերենցիալ ուժեղարար: Թեմա 9` Միաելք և դիֆերենցիալ գործողություն: Թեմա 10`
Հիմնական դիֆերենցիալ զույգ՝ որակական և քանակական վերլուծություն: Թեմա 11` Հոսանքի
հայելիներ: Թեմա 12` Սովորական և կասկոդ հոսանքի հայելիներ: Թեմա 13` Ուժեղարարի
հաճախականային բնութագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման
ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ04 .Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,12 ժամ լաբորատոր
աշխատանք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կիսահաղորդիչների
էլեկտրաֆիզիկական
հատկությունների,
գոտիական
տեսության,
հաղորդականության,
էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, անհավասարակշիռ
հոսանքակիրների
գեներացիայի և ռեկոմբինացիայի, ինչպես նաև կիսահաղորդչի մակերևույթի և մակերևութային
շերտում ընթացող պրոցեսների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
կիսահաղորդիչների
տեսակները,
հիմնական
էլեկտրաֆիզիկական
հատկությունների, լիցքակիրների վիճակագրության, դիֆուզիայի, դրեյֆի և դրանց հետ
առընչվող խնդիրները,
2. լուսաբանել կիսահաղորդչի գոտիական կառուցվածքը, անհավասարակշիռ լիցքակիրների
գեներացիայի ու ռեկոմբինացիայի ֆիզիկական մեխանիզմների, դիֆուզիայի և դրեյֆի
առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել կիսահաղորդչի ծավալում և մակերևույթի վրա ընթացող զանազան
պրոցեսների վերլուծությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոտիական տեսության հիմնական դրույթները: Թեմա 2` Էլեկտրոնների և
խոռոչների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 3` Անհավասարակշիռ լիցքակիրների
գեներացիա և ռեկոմբինացիա: Թեմա 4` Անհավասարակշիռ լիցքակիրների դիֆուզիան և դրեյֆը:
Թեմա 5` Մակերևութային երևույթներ: Դաշտի էֆեկտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ05. Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում դիէլեկտրիկների, դրանց տեսակների, ուժեղ և թույլ, հաստատուն և փոփոխական
դաշտերում
դիէլեկտրիկների
էլեկտրահաղորդականության,
բևեռացման
երևույթների,
ժամանակակից միկրոէլեկտրոնիկայում և կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայում դիէլեկտրիկների
ունեցած դերի ու նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել բյուրեղային և ամորֆ պինդ դիէլեկտրիկների հիմնական բնութագրերը,
բևեռային և ոչ բևեռային մոլեկուլները, մոլեկուլների միջև կողմնորոշիչ և ինդուկցիոն
փոխազդեցությունները, բևեռացման տեսակները,
2. լուսաբանել դիէլեկտրիկների ռելաքսացիոն և ռեզոնանսային բևեռացման ֆիզիկական
մեխանիզմները,
կոմպլեքս
դիէլեկտրական
թափանցելիության,
դիէլեկտրական
կորուստների և դրանց հետ առնչվող հարցերը,
3. վերլուծել դիէլեկտրիկներում ընթացող անցումային պրոցեսները, մեկնաբանել ուժեղ և
թույլ արտաքին դաշտերում էլեկտրահաղորդականության և բևեռացման բնութագրիչ
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Փոխազդեցությունը մոլեկուլների միջև: Թեմա 3`
Դիէլեկտրիկների էլեկտրահաղորդականությունը: Թեմա 4` Դիէլեկտրիկների բևեռացումը
հաստատուն դաշտում: Թեմա 5` Դիէլեկտրիկների բևեռացումը փոփոխական դաշտում և
դիէլեկտրական կորուստներ: Թեմա 6՝ Միջշերտային բևեռացում և կորուստներ հաստատուն
հոսանքի
փոփոխության
դեպքում:
Թեմա
7`
Դիէլեկտրիկական
հատկություններ:
Դիէլեկտրիկական
սպեկտրասկոպիա:
Թեմա
8`
Սեգնետաէլեկտրիկներ:
Թեմա
9`
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Պիեզոէլեկտրիկներ: Թեմա 10` Պիրոէլեկտրիկներ: Թեմա 11` Էլեկտրետներ: Թեմա 12` Փայլարներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ06 . Նյութագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ընդհանուր նյութագիտության,
մասնավորապես կիսահաղորդչային նյութագիտության ավանդական խնդիրների և արդիական
պրոբլեմների մասին և
ծանոթացնել կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների
կիրառությանը ժամանակակից միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների հիմնական
հատկությունները,
2. լուսաբանել կիսահաղորդչային նյութերի օգտագործման հարցերը ժամանակակից
էլեկտրոնիկայում և կենցաղում,
3. ներկայացնել նոր կիսահաղորդչային և այլ նյութերի ստեղծման և զարգացման
ուղղությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ջերմադինամիկական, ֆիզիկաքիմիական, փակ, ադիաբատիկ համակարգեր:
Ֆազա: Պինդ լուծույթի հասկացություն: Թեմա 2` Ջերմադինամիկական պոտենցիալներ: I և II սեռի
ֆազային անցումներ: Հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր: Ֆազային հավասարակշռություն:
Գիբսի օրենքը: Թեմա 3` Ֆազային դիագրամների հիմնական հասկացությունները: P-T-X, P-T և T-X
ֆազային դիագրամներ: Ֆազային անցման ջերմություն: Թեմա 4 Ֆիգուրատիվ կետի, կոնոդայի
հասկացությունները: Բազուկի օրենքը: Սոլիդուսի և Լիկվիդուսի կորեր: Անսահմանափակ
լուծելիության պայմանները: Թեմա 5` Կոնցենտրացիոն եռանկյուն հասկացությունը: Ծավալային
ֆազային դիագրամի իզոթերմ և իզոկոնցենտրացիոն կտրվածքներ: Թեմա 6` AIII-ԲV և AIIԲVI
կիսահաղորդիչների և նրանց պինդ լուծույթների հիմնական նյութագիտական հատկությունները:
Թեմա 7` Խառնուրդները կիսահաղորդիչներում:Լեգերացման խառնուրդներ: Թեմա 8` Ծավալային
բյուրեղների աճեցման հիմնական մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ07. Պինդ մարմնի տեսության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պինդ մարմնի բյուրեղական
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կառուցվածքի, բյուրեղային ցանցը նկարագրող մեծությունների, բյուրեղային համակարգերի,
ինչպես նաև մեկուսիչների, դրանց էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների մասին պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել պինդ մարմնի բյուրեղային ուղիղ և հակադարձ ցանցերի, բյուրեղային
համակարգերի, մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները և դրանց հետ առնչվող
խնդիրները,
2. լուսաբանել պինդ մարմնի բյուրեղային կառուցվածքը, մեկուսիչների վարքը արտաքին
դաշտում, բևեռացման ֆիզիկական մեխանիզմները,
3. օգտագործել ստացած գիտելիքները պինդ մարմնի բյուրեղային կառուցվածքով որոշվող
տարբեր ֆիզիկական խնդիրների և երևույթների վերլուծության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բյուրեղական կառուցվածքներ: Հիմնական հասկացություններ: Թեմա 2`
Բյուրեղական համակարգեր: Թեմա 3` Դիֆրակցիան բյուրեղական կառուցվածքներում: Թեմա 4`
Մեկուսիչներ` հիմնական հատկությունները, դասակարգումը: Թեմա 5` Մեկուսիչների
էլեկտրական հատկությունները: Թեմա 6` Մեկուսիչներն արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտում:
Բևեռացման տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ08. Կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ կիսահաղորդչային սարքերում
ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին, ինչպես նաև ծանոթացնել ամենատարբեր
բնագավառներում դրանց կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
ջերմաէլեկտրոնային
էմիսիայի
երևույթը
կիսահաղորդիչ-մետաղ
կոնտակտում և լուսաբանել ուղղման դիֆուզիոն և դիոդային տեսությունները մետաղկիսահաղորդիչ կոնտակտի համար,
2. կունենա հիմնարար պատկերացումներ p-n անցման և դրանում ընթացող ֆիզիկական
պրոցեսների և p-n անցման հաճախային և իմպուլսային հատկությունների մասին,
3. ներկայացնել դաշտային տրանզիստորների տեսակների, աշխատանքի սկզբունքների,
վոլտ-ամպերային
բնութագրերի
և
դրանց
ջերմաստիճանային
կախման
առանձնահատկությունները,
4. ներկայացնել p-n-p-n քառաշերտ կառուցվածքների, մասնավորապես դինիստորների և
տիրիստորների գործողության սկզբունքը և կիրառությունների ոլորտը,
5. լուսաբանել ուժեղ էլեկտրական դաշտերի ազդեցության տակ բացասական դիֆերենցյալ
հաղորդականության առաջացման երևույթը, էլեկտրաստատիկ դոմենների առաջացման
մեխանիզմը, Գանի էֆեկտը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Երևույթները մետաղ – կիսահաղորդիչ կոնտակտում: Թեմա 2` Ֆիզիկական
պրոցեսները p-n անցումում: Թեմա 3` Կիսահաղորդչային դիոդներ: Թեմա 4` Երկբևեռ
տրանզիստորներ: Թեմա 5` Տրանզիստորի հաճախային հատկությունները: Թեմա 6` Դաշտային
տրանզիստորներ: Թեմա 7` Սարքեր Տ տիպի վոլտ – ամպերային բնութագծով: Թեմա 8` Գանի
էֆեկտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ09. Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի տեխնոլոգիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանուր կիսահաղորդչային
տեխնալոգիաների ավանդական խնդիրներին և արդիական պրոբլեմներին, ինչպես նաև
կիսահաղորդչային սարքերի և ինտեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստման տարբեր մեթոդներին
և տեխնալոգիական փուլերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
կիսահաղորդչային
տեխնոլոգիայի
ֆիզիկական
հիմունքները
և
կիսահաղորդչային նյութերի, սարքերի և ԻՍ-ի պատրաստման
տեխնոլոգիական
մեթոդների առանձնահատկությունները,
2. լուսաբանել ինտեգրալ միկրոսխեմաների արտադրության տեխնոլոգիական փուլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութերի դասակարգումը: Հիմնական և օժանդակ նյութեր: Մաքուր նյութեր,
տարրական և բարդ կիսահաղորդիչներ: Պինդ լուծույթներ: Թեմա 2` Ծավալային մոնոբյուրեղային
ձուլակտորների աճի օրինաչափությունները և աճեցման մեթոդները: Թեմա 3` Էպիտաքսիա:
Էպիտաքսիալ թաղանթների աճի օրինաչափությունները և սկզբունքները: Էպիտաքսիա գազային
փուլից: Մոլեկուլափնջային, հեղուկային և էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիա: Քիմիական և մետաղ
օրգանական նստեցում գազային փուլից (CVD և MOCVD): Թեմա 4` ՄՍ-ի հիմնական
կոնստրուկտիվ էլեմենտները, դասակարգումը և նրանց պատրաստման հիմնական էտապները:
Թեմա 5` Հարթակներ և տակդիրներ, նրանց պատրաստման մարշրուտները: Ձուլակտորների
նախապատրաստումը և նրանց թիթեղների վերածումը: Թեմա 6` Սիլիցիումի երկօքսիդ և
սիլիսիումի նիտրիդ, նրանց ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: Սիլիցիումի
թերմաօքսիդացում: Թեմա 7` Վերահսկվող և չվերահսկվող խառնուրդները կիսահաղորդիչներում
նրանց ներմուծումը ծավալային և թաղանթային մոնոբյուրեղների աճի ընթացքում: Թեմա 8`
Դիֆուզիայի օրենքները: Ֆիկի օրենքները: Լեգիրացնող նյութի բաշխումը դիֆուզիոն շերտի
խորությամբ: ՄՍ պատրաստման ժամանակ դիֆուզիայի առանձնահատկությունները և լեգիրացման մեթոդները: Իոնային լեգիրացում: Թեմա 9` Թերմովակուումային գոլորշիացում: Իոնային
ռմբակոծմամբ փոշեցրում: Կատոդային, իոնապլազմային, ռեակտիվ փոշեցրում: Թեմա 10`
Լիտագրաֆիայի էությունը, նպատակը և ֆիզիկաքիմիական հիմունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
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համապատասխանաբար 3, 3 և 4-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0503/Բ10. ԳԲՀ կիսահաղորդչային սարքեր (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Առարկան վերաբերվում է փոփոխական հոսանքի գերբարձր հաճախությունների
տիրույթում
աշխատող
կիսահաղորդչային
սարքերի
և
համակարքերի
ֆիզիկական
հատկությունների և աշխատանքի սկզբունքների ուսումնասիրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել գիտելիքներ գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթների վերաբերյալ,
2. ներկայացնել գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային
սարքերի և սարքավորումների տեսակները և դրանց աշխատանքի սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԳԲՀ կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի հիմնական հավասարումները: Թեմա 2`
Բացասական դիմադրություն /ԲԴ/ և բացասական հաղորդականություն /ԲՀ/:Թեմա 3` ԳԲՀ
կիսահաղորդչային սարքեր: Թեմա 4` Թռիչքային երևույթների վրա հիմնված ԳԲՀ
կիսահաղորդչային սարքեր: Թեմա 5` Ծավալային երևույթների վրա հիմնված սարքեր: Թեմա 6`
ԳԲՀ ուժեղացուցիչների, Դոպլեր – ռադարային համակարգերի և գեներատորների ընդհանուր բնութագրերը: Թեմա 7` ԳԲՀ կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի զարգացման հիմնական ուղղություններն ու հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4 – ական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

«Ռադիոտեխնիկա և կապ» մասնագիտություն
0502/Բ24. Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-1 (2կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք,
103

1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++
լեզվի հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարրական ալգորիթմներ,
2. կկարողանա կիրառել կառւցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով ըստ մշակված ալգորիթմի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային համակարգեր(տասական, երկուական, ութական, տասնվեցական):
Թվերի ներկայացման ձևերը: Տրամաբանական և թվաբանական գործողություններ: Ալգորիթմներ,
բլոկ-սխեմաներ: Թեմա 2` C – ծրագրավորման լեզվի կազմը: Փոփոխականներ, հաստատուններ,
տիպեր: Թեմա 3` Պայմանական օպերատորներ, տրամաբանական գործողություններ (OR, AND):
Թեմա 4` Ցիկլեր, նրանց ղեկավարումը (while, do wihle, for): Ներդրված ցիկլեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ25. Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում-2 (1կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ գործնական պարապմունք, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++
լեզվի հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարրական ալգորիթմներ,
2. կկարողանա կիրառել կառւցվածքային մոտեցումը խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով ըստ մշակված ալգորիթմի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիաներ: Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Պարամետրով ֆունկցիաներ:
Թեմա 2` Զանգվածներ: Միաչափ զանգվածներ: Երկչափ զանգվածներ: Թեմա 3` Ցուցիչներ:
Դինամիկ զանգվածներ: new և delete օպերատորներ: Թեմա 4` Սիմվոլային զանգվածներ: <string.h>
գրադարանային ֆունկցիաների կիրառում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ26. Համակարգչային պրակտիկում - 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել MatLaԲ ծրագրային փաթեթի հետ և այդ
միջավայրում աշխատելու հմտություններ ձևավորել ուսանողի մոտ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի այդ ծրագրային փաթեթի հիմնական գործիքակազմին,
2. կկարողանա այդ փաթեթի միջոցով լուծել ընդհանուր դրվածքի (տիպային)
հաշվարկային խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթացում MatLaԲ ծրագրային միջավայրի գոծիքակազմի հետ: Փոփոխականներ:
Թվերի տիպերը և դրանց ներկայացման ֆորմատները: Ներդրված փոփոխականներ և
ֆունկցիաներ: Մեկնաբանություններ: Օգնության հնարավորությունը MatLaԲ-ում: Թեմա 2`
Վեկտորներ: Գործողություններ վեկտորների հետ: Դիմումը վեկտորի տարրերին: Վեկտորներով
աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական գործողություններ
վեկտորների հետ: Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակային ներկայացում: Թեմա 3` Գրաֆիկներ:
Կետի, վեկտորների և ֆունկցիաների գրաֆիկական ներկայացումը: Գրաֆիկների կառուցումը
լոգարիթմական մասշտաբներով: Մի քանի գրաֆիկների կառուցում նույն գրաֆիկական
պատուհանում: Գրաֆիկական պատուհանի ձևավորումը: Պարամետրական տեսքի գրաֆիկներ:
Գրաֆիկների կառուցումը բևեռային կոորդինատային համակարգում: Կետի շարժումը հարթության
մեջ: Թեմա 4` Մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դիմումը մատրիցի տարրերին:
Մատրիցներով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թվաբանական
գործողություններ մատրիցների հետ: Թեմա 5` Եռաչափ գրաֆիկներ: Մակերևույթներ:
Մակերևույթների ձևավորումը: Մակերևույթի դիտման անկյան ընտրությունը: Պարամետրական
տեսքով տրված ֆունկցիայի մակերևույթը: Թեմա 6` Սկրիպտային ֆայլեր: Ֆայլ-ֆունկցիաներ:
Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Թեմա 7` Համեմատության և տրամաբանական օպերատորներ: if
պայմանի օպերատոր: switch ընտրման օպերատոր: Թեմա 8` while և for ցիկլի օպերատորներ:
Ցիկլերի ընդհատում, Բreak և continue օպերատորներ: Ներդրված ցիկլեր: Թեմա 9` Աշխատանք
տողերի հետ: Տողերով աշխատելու համար նախատեսված ներդրված ֆունկցիաներ: Թեմա 10`
Աշխատանք տեքստային ֆայլերի հետ: Տեքստային ֆայլը բացելը, տվյալներ կարդալը և ֆայլում
տվյալներ գրելը: save և load հրամանները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ27. Համակարգչային պրակտիկում - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք, 4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ հմտություններ ձևավորել MatLaԲ ծրագրային
փաթեթի օգնությամբ մաթեմատիկական խնդիրների թվային ու անալիտիկ եղանակներով լուծման
և ստացված արդյունքների վիզուալիզացիայի ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա այդ ծրագրային միջավայրում հաշվարկային խնդիրների լուծել,
2. կկարողանա այդ ծրագրային փաթեթի միջոցով իրականացնել հաշվարկի
արդյունքների վիզուալիզացիան,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.

105

Թեմա 1` Թվային եղանակների կիրառումը MatLaԲ-ում: Հավասարումների լուծումը հաջորդական
մոտավորությունների եղանակով: Ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքների որոշումը:
Թեմա 2` Բազմանդամներ: Գործողություններ բազմանդամների հետ: Կորերով մոտարկում
բազմանդամային և այլ ֆունկցիաներով: Թեմա 3` Տվյալների ինտերպոլացում: Գծային և
խորանարդային սպլայն ինտերպոլացում: Ինտերպոլացում ըստ ամենամոտ հարևանների: Թեմա
4` Թվային ինտեգրումը MatLaԲ-ի օգնությամբ: Սեղանների եղանակ: Սիմպսոնի եղանակ: Կրկնակի
ինտեգրալներ: Թեմա 5` Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը MatLaԲ-ի օգնությամբ: ՌունգեԿուտտայի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կարգի եղանակները: Բազմաքայլ եղանակներ: Կոշտ դիֆերենցիալ
հավասարումներ: Թեմա 6` Սիմվոլային հաշվարկներ: Սիմվոլային թվեր, փոփոխականներ և
ֆունկցիաներ: Սիմվոլային վեկտորներ և մատրիցներ: Գրաֆիկներ և մակերևույթներ: Թեմա 7`
Սիմվոլային արտահայտությունների պարզեցումը: Թեմա 8` Սիմվոլային արտահայտությունների
սահմանը, ածանցումը, ինտեգրումը և գումարը: Սիմվոլային արտահայտության վերլուծումը
Թեյլորի շարքի:
Թեմա 9` Հանրահաշվական հավասարումների և դրանց համակարգերի
անալիտիկ լուծումը: Թեմա 10` Դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց համակարգերի
անալիտիկ լուծումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0504/Բ07. Մաթեմատիկական անալիզ-1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի
գաղափարներին և մեթոդներին, ինչպես նաև նրանց կիրառություններին ռադիոֆիզիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները,
2. ծանոթ կլինի ֆունկցիայի գաղափարի և ֆունկցիաների դասերի հետ,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմաններ և ֆունկցիայի
ածանցյալ ու նախնական:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, ֆունկցիա, իրական թվեր: Թվային բազմությունների ճշգրիտ
ստորին և վերին եզրերը: Թեմա 2` Թվային հաջորդականության սահմանը: Կոշիի
զուգամիտության սկզբունքը: Թեմա 3` Ֆունկցիայի սահմանը: Անվերջ փոքրերի և անվերջ մեծերի
դասակարգումը: Թեմա 4` Ֆունկցիայի անընդհատությունը և խզումները: Հավասարաչափ անընդհատություն և Կանտորի թեորեմը: Թեմա 5` Ածանցյալ: Բարձր կարգի ածանցյալ, դիֆերենցիալ:
Թեմա 6` Անորոշ ինտեգրալ: Ռացիոնալ ֆունկցիաների և դրանց բերվող ֆունկցիաների
ինտեգրում: Թեմա 7` Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները և կիրառությունները: Թեյլորի
բանաձև: Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի օգնությամբ: Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

0504/Բ08. Մաթեմատիկական անալիզ-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների
տեսությանը, ինտեգրալ հաշվելու մեթոդներին և նրանց կիրառություններին, ինչպես նաև թվային և
ֆունկցիոնալ շարքերի տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների գաղափարներին և կկարողանա
հաշվել որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ,
2. կկարողանա ինտեգրալների միջոցով հաշվել տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական
մեծություններ,
3. ծանոթ կլինի շատ փոփոխականի ֆունկցիաների գաղափարին, կսովորի հաշվել ֆունկցիայի դիֆերցիալը և մասնակի ածանցյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Որոշյալ ինտեգրալ: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևը: Թեմա 2` Անիսկական ինտեգրալ:
Զուգամիտության հայտանիշները: Թեմա 3` Որոշյալ ինտեգրալի կիրառություններ: Թեմա 4` Շատ
փոփոխականի ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0504/Բ09. Մաթեմատիկական անալիզ-3 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շատ փոփոխականի ֆունկցիաների
հատկությունների, բազմաչափ ինտեգրալների և դրանց կիրառությունների հետ, ինչպես նաև
Ֆուրիեի շարքերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հետազոտել շարքերի զուգամիտությունը,
2. կկարողանա հաշվել բազմաչափ և պարամետրից կախված ինտեգրալներ և դրանք կիրառել
տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական մեծություններ հաշվելիս,
3. կկարողանա պարբերական ֆունկցիան ներկայացնել Ֆուրիեի շարքով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային շարքեր: Շարքերի զուգամիտության հայտանիշներ: Թեմա 2` Ֆունկցիաների
հաջորդականություններ և շարքեր: Աստիճանային շարքեր: Թեյլորի շարք: Թեմա 3` Ֆուրիեի
շարքեր: Վերջավոր միջակայքում որոշված ֆունկցիաների վերլուծությունը Ֆուրիեի շարքի:
Ֆուրիեի շարքերը միայն ըստ կոսինուսների և սինուսների: Թեմա 4` Պարամետրից կախված
ինտեգրալներ և դրանց հատկությունները: Թեմա 5` Կորագիծ ինտեգրալ, կրկնակի ինտեգրալ:
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Գրինի բանաձև: Կրկնակի ինտգրալի բերումը հաջորդական ինտեգրալի և դրանց հաշվումը: Թեմա
6` Մակերևույթային ինտեգրալներ, եռակի ինտեգրալ: Գաուս-Օստրոգրադսկու բանաձևը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0504/Բ12. Վերլուծական երկրաչափություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուղիղի հավասարմանը հարթության և
տարածության մեջ, երկրորդ կարգի կորերի և մակերևույթների հավասարումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուղիղի տրման տարբեր հավասարումներ,
2. ծանոթ կլինի երկրորդ կարգի կորերի և մակերևույթների հետ,
3. կկարողանա դասակարգել երկրորդ կարգի կորերը և մակերևույթները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոորդինատային համակարգեր: Թեմա 2` Ուղիղ գիծը հարթության վրա: Կետի
հեռավորությունը ուղիղից: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի կորեր: Երկրորդ կարգի կորերի
դասակարգումը: Թեմա 4` Հարթությունը և ուղիղ գիծը տարածության մեջ: Ուղիղի և հարթության
փոխադարձ դիրքը: Թեմա 5` Երկրորդ կարգի մակերևույթներ: Էլիպսոիդներ, հիպերբոլոիդներ և
պարաբոլոիդներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0504/Բ15. Բարձրագույն հանրահաշիվ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել n-չափանի որոշիչներին, գծային
հավասարումների համակարգերի լուծման տարբեր մեթոդներին, n-չափանի գծային և Էվկլիդեսյան
տարածություններին, գծային ձևափոխություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվել որոշիչներ և դրանց միջոցով լուծել գծային հավասարումների համակարգեր,
2. կիմանա կատարել գործողություններ մատրիցների հետ, հաշվել դրանց ռանգը և կիրառել
այն գծային հավասարումների համակարգեր լուծելիս,
3. ձեռք կբերի անհրաժեշտ ունակություններ ո-չափանի գծային տարածություններում որոշակի խնդիրներ լուծելու համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մատրիցներ: Թեմա 2` Որոշիչներ: Թեմա 3` Հակադարձ մատրից: Թեմա 4` Գաուսի
մեթոդը և Կրամերի թեորեմը: Գծային համակարգերի լուծում: Թեմա 5` Գծային տարածություններ:
Գծային տարածության բազիս և չափողականություն: Մատրիցի ռանգ: Թեմա 6` Գծային
համակարգերի տեսությունը: Լուծումների ֆունդամենտալ համակարգ: Թեմա 7` Գծային
օպերատորներ: Սեփական վեկտորներ և սեփական թվեր: Թեմա 8` Էվկլիդեսյան տարածություն:
Օրթոնորմալ բազիս: Թեմա 9` Քառակուսային ձևեր: Քառակուսային ձևի կանոնական տեսքը:
Թեմա 10` Բազմանդամներ և դրանց արմատները: Հանրահաշվի հիմնական թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0504/Բ17. Մաթեմատիկայի մեթոդները ֆիզիկայում - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միաչափ ֆիզիկական երևույթների
մաթեմատիկական մոդելավորմանը, ինչպես նաև ստացվող մաթեմատիկական խնդիրների
լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մոդելավորել միաչափ ֆիզիկական երևույթները,
2. կիմանա լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ և Կոշիի խնդիրը գծային հաստատուն գործակիցներով հավասարումների և համակարգերի համար,
3. կկարողանա կիրառել սովորած մեթոդները ռադիոֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ: Անջատվող փոփոխականներով, համասեռ, գծային և դրանց բերվող դիֆերենցիալ հավասարումներ: Լրիվ դիֆերենցիալներով
հավասարումներ: Թեմա 2` Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր: Գծային
հավասարումներ և համակարգեր: Կոշիի խնդիրը բարձր կարգի հավասարումների և
համակարգերի համար: Թեմա 3` Հաստատուն գործակիցներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր: Քվազիբազմանդամներ: Կայուն բազմանդամներ: Արտաքսման և կոմպլեքս ամպլիտուդի եղանակներ: Կիրառությունները ռադիոֆիզիկայում: Թեմա 4` Դիֆերենցիալ
հավասարումների լուծումները շարքերի միջոցով: Բեսելի և Լեժանդրի հավասարումներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0504/Բ22. Մաթեմատիկայի մեթոդները ֆիզիկայում -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բազմաչափ ֆիզիկական երևույթների
մաթեմատիկական մոդելավորմանը, ինչպես նաև սովորեցնել ստացվող մաթեմատիկական
խնդիրների լուծման անալիտիկ կամ թվային մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի բազմաչափ ֆիզիկական երևույթների մոդելների հետ, ինչպես նաև դրանց
լուծման և հետազոտման մեթոդներին,
2. կկարողանա օգտագործել թվային մեթոդները MatLaԲ միջավայրում խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Խնդիրներ, որոնք բերվում են լարի տատանման, ջերմահաղորդականության և
Լապլասի հավասարումներին: Թեմա 2` Հիպերբոլական տիպի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը
լարի տատանման հավասարման համար: Փոփոխականների անջատման եղանակ: Թեմա 3`
Պարաբոլական տիպի հավասարումներ: Կոշիի և եզրային խնդիրներ: Թեմա 4` Էլիպտական տիպի
հավասարումներ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդիրներ: Գրինի ֆունկցիա:
Թեմա 5` Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ: Վերջավոր տարբերային
եղանակ: Թեմա 6` Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումները MatLaԲ միջավայրում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
1ական 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:
0504/Բ20. Կոմպլեքս անալիզ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմպեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
տեսության հիմնական գաղափարներին և սովորեցնել կիրառել այդ տեսությունը ֆիզիկայի և
ճարտարագիտության տարբեր բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գործողությունների կատարել կոմպլեքս թվերի հետ,
2. ծանոթ կլինի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա կիրառել մնացքների տեսությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս,
4. կկարողանա օգտագործել Ֆուրյեի և Լապլասի ձևափոխությունները տարբեր, այդ թվում
նաև հեռահաղորդակցության և ազդանշանների թվային մշակման ոլորտներում խնդիրներ
լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպլեքս թվեր: Մուավրի բանաձև: Թեմա 2` Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիա:
Էքսպոնենցիալ,
եռանկյունաչափական
և
հիպերբոլական
ֆունկցիաներ:
Թեմա
3`
Դիֆերենցելիություն: Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Անալիտիկ ֆունկցիա: Թեմա 4` Կոմպլեքս
ինտեգրում: Կոշիի թեորեմ: Կոշիի ինտեգրալային բանաձև: Թեմա 5` Աստիճանային շարքեր,
Լորանի շարք, մնացքների տեսության տարրեր: Զուգամիտության շրջան, զուգամիտության
շառավիղ: Միակության թեորեմ: Մեկուսացված եզակի կետեր: Ինտեգրալների հաշվում մնացքների
օգնությամբ: Թեմա 6` Կոնֆորմ արտապատկերումներ: Կոտորակա-գծային ֆունկցիա: Թեմա 7`
Ֆուրյեի շարքեր, Ֆուրյեի ձևափոխություն և դրանց կիրառությունները: Թեմա 8` Կոտելնիկով110

Շեննոնի թեորեմ: Պելի-Վիների թեորեմ: Հայզենբերգի անհավասարություն: Թեմա 9` Լապլասի
ձևափոխություն և դրա կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0105/Բ23 . Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը
կօգնի ուսանողներին կառուցել հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ
ֆիզիկական երևույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի հավանականությունների տեսության հիմնական մոդելները,
2. կկարողանա օգտագործել դասական բաշխումները և նրանց բնութագրերը,
3. կհասկանա ինչպես օգտագործել մեծ թվերի օրենքը և կենտրոնական սահմանային թեորեմները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հավանականության գաղափարը: Հավանակային տարածություն: Թեմա 2`
Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Թեմա 3` Պատահական մեծություն և բաշխման
ֆունկցիա: Թեմա 4` Պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչները: Թեմա 5` Մեծ թվերի
օրենքը: Թեմա 6` Սահմանային թեորեմներ: Թեմա 7` Մաթեմատիկական վիճակագրություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ13. Գիտափորձի ավտոմատացում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
5-րդ 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-ի միջավայրում մշակել
փորձարարական տվյալներ:
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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
աշխա-տանքային 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
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք համակարգչով: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ28. Մեխանիկայի հիմունքներ (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք, լաբորատոր
աշխատանք 3 ժամ,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ համակարգված գիտելիքներ ֆիզիկայի
մեխանիկա բաժնի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համակարգված գիտելիքներ ֆիզիկայի մեխանիկա բաժնի վերաբերյալ,
2. կկարողանա ինքնուրույն լուծել այդ բաժնի պարզ խնդիրներ,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքները այյդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկական նկարագրության եղանակները: Պինդ մարմնի
կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա: Նյուտոնի օրենքները: Երկու
մասնիկների համակարգ: Բերված զանգված: Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը:
Մոմենտների հավասարումը: Թեմա 3` Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: Իմպուլսի
պահպանման օրենքը: Իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը: Պոտենցիալ էներգիա: Էներգիայի
պահպանման օրենքը մեխանիկայում: Թեմա 4` Պինդ մարմնի դինամիկա: Իմպուլսի մոմենտի և
անկյունային արագության կապը: Առանցքի նկատմամբ իներցիայի մոմենտ: Հյույգենսի և Շտեյների
թեորեմը: Թեմա 5` Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր: Գաղափար իներցիոն ուժերի մասին:
Կորիոլիսի թեորեմ: Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ զանգվածների հավասարությունը:
Համարժեքության սկզբունքը: Թեմա 6` Դինամիկայի օրենքների որոշ կիրառություններ:
Փոփոխական զանգվածով մարմնի շարժումը: Երկու մասնիկների բախումը: Գնդային մարմնի
ձգողականության (գրավիտացիոն) էներգիան: Կեպլերի օրենքները: Երկրի արհեստական
արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին, երկրորդ և երրորդ արագություններ: Թեմա 7`
Ներդաշնակ տատանումներ: Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս: Թեմա 8` Հեղուկների
շարժման ու հավասարակշռության հիմնական հավասարումը: Բարոմետրական բանաձևը:
Բեռնուլիի հավասարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
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համապատասխանաբար 1-ական 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:
0407/Բ12. Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
2-րդ 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 առանձնա-հատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները նյութի
հատկությունների
բացատրության և խնդիրների լուծման 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 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ14. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում ուսանողներին տալ գիտելիքներ
”Էլեկտրականություն և մագնիսականություն” առարկայից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ընդհանուր գիտելիքներ Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
առարկայից,
2. կկարողանա լուծել Էլեկտրամագնիսական երևույթներով պայմանավորված խնդիրներ,
3. ձեռք կբերի Էլեկտրական շղթաներ հավաքելու և չափումներ կատարելու փորձարարական
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հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրաստատիկան վակումում և միջավայրում: Թեմա 2` Հաստատուն
էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում: Թեմա 3` Մագնիսաստատիկան վակումում և
միջավայրերում: Թեմա 4` Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը, Ֆարադեյի օրենք: Թեմա 5`
Փոփոխական հոսանք, փոփոխական հոսանքի շղթաներ: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական
տատանումներ և ալիքներ, Մաքսվելի հավասարումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0404/Բ26. Օպտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ ·գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ 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. կհասկանա երևույթների 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
ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջավայրում: Թեմա 9` Մեծ ինտենսիվություններ:
Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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0502/Բ31. Միկրոաշխարհի ֆիզիկա - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միկրոաշխարհի երևույթներին և օրենքներին,
քվանտային տեսության ֆիզիկական հիմունքներին և մաթեմատիկական ապարատին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կտիրապետի միկրոաշխարհի ֆիզիկայի հիմունքներին և քվանտային տեսության
մաթեմատիկական ապարատին,
2.կկարողանա լուծել այդ բնագավառի պարզ խնդիրներ,
3.կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքները այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միկրոաշխարհում գործող ֆիզիկական օրենքների յուրահատկությունները,
քվանտային պատկերացումների ձևավորումը: Հիմնական փորձնական փաստերի ամփոփումը և
նրանցից բխող հետևությունները: Թեմա 2` Ջրածնանման ատոմի Բոռի տեսությունը (հին
քվանտային տեսությունը), նրա փորձնական հիմնավորումը: Թեմա 3`
Նյութի ալիքային
հատկությունները, Դե’Բրոյլի ալիքները, նրանց փորձնական հիմնավորումը, էլեկտրոնների
դիֆրակցիան: Անորոշությունների առնչությունները: Թեմա 4` Շրեդինգերի հավասարումը,
ալիքային ֆունկցիայի վիճակագրական մեկնաբանությունը: Թեմա 5` Մասնիկը անվերջ խոր
պոտենցիալ փոսում, մասնիկի անցումը և անդրադարձումը պոտենցիալ արգելքներից, թունելային
էֆեկտ: Թեմա 6` Քվանտային մեխանիկայի հիմնական պոստուլատները, մաթեմատիկական
ապարատի ընտրությունը, դինամիկական փոփոխականների ներկայացումը էրմիտյան
օպերատորներով: Թեմա 7` Ֆիզիկական մեծությունների միջին արժեքները: Կոմուտացիոն
առնչություններ, Հայզենբերգի անհավասարությունները, Էրենֆեստի թեորեմը: Թեմա 8`
Խոտորումների ստացիոնար և ոչ ստացիոնար տեսությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ32. Միկրոաշխարհի ֆիզիկա - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր,
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միկրոաշխարհի երևույթներին և օրենքներին,
քվանտային տեսության ֆիզիկական հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կտիրապետի միկրոաշխարհի ֆիզիկայի հիմունքներին,
2.կկարողանա լուծել այդ բնագավառի պարզ խնդիրներ,
3.կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքները այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ջրածնանման ատոմի քվանտամեխանիկական տեսությունը: Քվանտային թվերը
և նրանց կապը ֆիզիկական մեծությունների հետ: Թեմա 2` Ատոմի մակարդակների մուլտիպլետ
կառուցվածքը. էլեկտրոնի սեփական մեխանիկական մոմենտի գոյության վարկածը և նրա
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փորձնական հիմնավորումը: Թեմա 3` Էլեկտրոնի լրիվ մեխանիկական և մագնիսական
մոմենտները, սպին-օրբիտալ փոխազդեցություն: Թեմա 4` Ատոմը արտաքին ըստ ժամանակի
հաստատուն էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Թեմա 5` Բազմաէլեկտրոնային ատոմներ,
Պաուլիի սկզբունքը,, քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակի բացատրույթունը: Թեմա 6`
Ատոմի
միջուկի կազմությունը, կապի էներգիա: Միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 7`
Ռադիոակտիվություն, ռադիոակտիվ տրոհման օրենքները: Թեմա 8` Նեյտրոնները և միջուկների
բաժանումը, շղթյական ռեակցիա, միջուկային ռեակտորներ: Թեմա 9` Հիմնարար
փոխազդեցույթունները և տարրական մասնիկները: Պահպանման օրենքները և քվանտային թվերը:
Հադրոնների քվարկային մոդելը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ29. Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էլեկտրադինամիկայի տեսությանը`
հիմնված Մաքսվելի հավասրումների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսական երևույթների մաքսվելյան մեկնաբանության հետ,
2. ծանոթ կլինի նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությանը,
3. օգտագործելով այդ տեսությունը կկարողանա հաշվարկել և լուծել էլեկտրամագնիսական
երևույթներին վերաբերվող տարբեր խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորական հանրահաշվի հիմնական առնչությունները; Գրադիենտ, Գաուսի
թեորեմը, դիվերգենցիա: Վեկտորի ռոտորը, Սթոքսի թեորեմը: Նաբլա օպերատորը: Թեմա 2`
Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը վակուումում: Էլեկտրական և
մագնիսական բևեռացումները: Մաքսվելի հավասարումները միջավայրում: Թեմա 3`
Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլների բևեռացումը: Լարմորի թեորեմը և դիամագնիսացումը:
Կյուրի – Վեյսի օրենքը: Սեգնետաէլեկտրիկներ: Մետաղների հաղորդականության էլեկտրոնային
տեսությունը: Թեմա 4` Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային
ինվարիանտությունը: Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի հավասարումների սահմանային
պայմանները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան, Փոյտինգի վեկտորը: Թեմա 5` Ստատիկ
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը: Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի մուլտիպոլները:
Քվազիստացիոնար երևույթները: Սկին էֆեկտը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0502/Բ30. Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսկան ալիքների
ճառագայթման և տարածման խնդիրներին, հարաբերականության հատուկ տեսության
հիմնադրույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսկան ալիքների ճառագայթման և տարածման խնդիրներին
համասեռ դիէլեկտրիկներում և հաղորդիչներում,
2.ծանոթ կլինի հարաբերականության հատուկ սկզբունքին, տարածության և ժամանակի
Էյնշտեյնյան պատկերացումներին,
3.ծանոթ կլինի արագ շարժվող մասնիկների մեխանիկային:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ուշացող պոտենցիալները: Էլեկտրական և մագնիսական տատանակների
ճառագայթումը: Ալիքային գոտի: Դիպոլային ճառագայթման էներգիան: Թեմա 2` Ալիքների
տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկներում և մետաղներում: Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք, ալիքի
բևեռացումը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկներում,
դիսպերսիայի տեսությունը: Թեմա 3` Հարաբերականության սկզբունքը: Հարաբերականության
հատուկ տեսության կանխադրույթները: Ժամանակի հարաբերականությունը: Թեմա 4` Լորենցի
ձևափոխությունները և դրանց հետևանքները: Սեփական ժամանակը և արագությունների
գումարումը հարաբերականության հատուկ տեսությունում: Այդ տեսության մաթեմատիկական
ապարատը: Թեմա 5` Էլեկտրադինամիկայի օրենքները կովարիանտ ձևակերպմամբ: Քառաչափ
ալիքային վեկտորը և Դոպլերի էֆեկտը: Թեմա 6` Փոքրագույն գործողության սկզբունքը, Լագրանժի
և Համիլտոնի հավասարումները: Պուասոնի փակագծերը: Պահպանության օրենքները մեխանիկայում: Թեմա 7` Ազատ արագ շարժվող մասնիկի էներգիան, իմպուլսը, համիլտոնյանը: Մասայի
դեֆեկտը, անկայուն մասնիկի տրոհումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1ական 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:
0402/Բ26. Վիճակագրական ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական
գաղափարներին և թերմոդինամիկայի օրենքներին, թերմոդինամիկական պոտենցիալների
մեթոդին և հավասարակշիռ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքներին:
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 վիճակագրություններ:
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Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8` Մակերևութային երևույթներ:
Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: Թեմա 10` Լուծույթներ: Թեմա
11` Քիմիական ռեակցիաներ: Թեմա 12` Ֆլուկտուացիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0504/Բ24. Ազդանշանների թվային մշակման հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ազդանշանների թվային մշակման
եղանակներին, ինպես նաև անալոգային և թվային զտիչների նախագծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ազդանշանների թվային մշակման մաթեմատիկական հիմունքների հետ,
2. կկարողանա նախագծել անալոգային և թվային զտիչներ, այդ թվում նաև MatLaԲ
միջավայրում,
3. կծանոթանա թվային զտիչների տարբեր կառուցվածքների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիսկրետ ազդանշաններ և համակարգեր: Կայուն, ֆիզիկապես իրականացվող
համակարգեր: Տարբերական հավասարումներ: Համակարգի հաճախային բնութագիր: Նայկվիստի
թեորեմ: Կոտելնիկով-Շենոնի թեորեմ: Թեմա 2` Z-ձևափոխություն և դրա հատկությունները:
Փոխանցման ֆունկցիա: Թեմա 3` Պարզագույն թվային զտիչներ: Ամենաթող (allpass) զտիչ:
Մինիմալ փոիլ ունեցող զտիչ: Թեմա 4` Թվային զտիչների կառուցվածքը: Թեմա 5` Վերջավոր
իմպուլսային բնութագրիչ ունեցող զտիչների նախագծումը: Գծային փուլ ունեցող զտիչներ:
Պատուհանների եղանակ: Օպտիմալ զտիչներ: Թեմա 6` Անվերջ իմպուլսային բնութագրիչ ունեցող
զտիչների նախագծումը: Նախատիպ անալոգային զտիչ: Կոտորակագծային արտապատկերման
եղանակ: Ինվարիանտ իմպուլսի եղանակ: Թեմա 7` Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխություն: Ֆուրիեի
արագ ձևափոխություն: Թեմա 8` Նախագծում MatLaԲ միջավայրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ15. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-1
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ էլեկտրամագնիսական
ալիքների միջոցով ինֆորմացիայի հաղորդման և ընդունման սկզբունքների մասին, ինչպես նաև
ծանոթացնել գծային ռադիոտեխնիկական համակարգերի աշխատանքի սկզբունքներին և նրանց
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ուսումնասիրման մաթեմատիկական ապարատին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի գծային շղթաների ուսումնասիրման մաթեմատիկական մեթոդներին,
2. կկարողանա հաշվարկել տարբեր ազդանշանների սպեկտրալ խտությունները և
լապլասյան պատկերները, ինչպես նաև որոշել պարզ շղթաների հաճախային և
ժամանակային բնութագրերը,
3. ձեռք կբերի փորձարարական հմտություններ չափելու գծային շղթաների հաճախային և
ժամանակային բնութագրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վերադրման սկզբունքը գծային համակարգերում: Կոմպլեքս պատկերման
եղանակ, սպեկտրալ վերլուծություն` ֆուրյեի ձևափոխություններ, անցումային ֆունկցիա և
իմպուլսային բնութագրեր, Դյուամելի ինտեգրալ, օպերատորական եղանակ` Լապլասի
ձևափոխություններ:
Թեմա 2` Կենտրոնացված պարամետրերով համակարգեր: Անցումային և
կայունացված պրոցեսներ: Դիֆերենցող և ինտեգրող սխեմաներ: Հաջորդական, զուգահեռ և
կապված կոնտուրներ: Զտիչներ: Թեմա 3`` Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Երկար
գծեր, ալիքատարներ: Ուղղանկյուն ալիքատարի տարրական տեսությունը: TM և TE տիպի
ալիքներ: Ծավալային ռեզոնատորներներ (բարորակություն և սեփական հաճախություններ):
Ալիքի տեսակները ուղղանկյուն ռեզոնատորում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ16. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-2
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
5-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ոչ գծային և պարամետրական
համակարգերի աշխատանքի սկզբունքներին, նրանց հետազոտման մաթեմատիկական մոտավոր
մեթոդներին, ինչպես նաև տատանումների տեսության տարրերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ոչ գծային և պարամետրական շղթաներում իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
2. կկարողանա օգտվել մաթեմատիկական մեթոդներից և կատարել ոչ գծային շղթաների
բնութագրերի հաշվարկը,
3. կիմանա տատանումների տեսության տարրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոչ գծային համակարգեր, նրանց հետազոտման մեթոդները: Թեմա 2` Սպեկտրի
ձևափոխությունը ոչ գծային շղթաներում, համակցված հաճախություններ: VA - բնութագծի
մոտարկում գծաբեկյալով և աստիճանային շարքով: ՈՒղղիչներ, սահմանափակիչներ,
հաճախության բազմապատկիչներ: Մոդուլացիա, մոդուլված ազդանշանների սպեկտրները:
Դետեկտում: Հաճախությունների փոխակերպում: Սուպերհետերոդինային ընդունում: Թեմա 3՝`
ՈՒժեղացուցիչներ (դասակարգումը և հիմնական բնութագրերը): Հակադարձ կապ: Բացասական
հակադարձ կապի ազդեցությունը ուժեղացուցիչների բնութագրերի վրա: Թեմա 4` Տատանումների
գեներացիա: Ինքնատատանողական համակարգեր: Ամպլիտուդների և փուլերի հաշվեկշիռ:Գրգռման փափուկ և կոշտ ռեժիմներ: Թեմա 5`Պարամետրական համակարգեր (ուժեղացում,
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դետեկտում, գեներացիա): Թեմա 6`Փուլային հարթություն:
պատկերները, սահմանային ցիկլ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Գեներատորների

փուլային

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ17. Հեռահաղորդակցության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հեռահաղորդակցության
հիմունքները, ինչպես նաև ժամանակակից թվային կապի հիմնական տարրերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ ժամամանակակից հեռահողորդակցության հիմունքների
վերաբերյալ,
2. կկազմի որոշակի պատկերացումներ թվային կապի համակարգերի մասին,
3. կստանա հեռահաղորդակցության ոլորտի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ, որոնք
անհրաժեշտ կլինեն հետագա ուսումնառության ընթացքում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ազդանշանների տեսակները, թվային և անալոգային ազդանշանների
համեմատություն: Ազդանշանների և աղմուկների անցումը զտիչներով: Ազդանշան-աղմուկի և
բիթի էներգիա-աղմուկի սպեկտրալ խտության հարաբերությունների համեմատութունը Շենոնի
թեորեմի հիման վրա: Թեմա 2` Ինֆորմացիայի ներկայացումը թվային տեսքով: Անալոգային
ազդանշանի դեսկրետացումը, Նայքվիստի չափանիշ: Թեմա 3` Դիսկրետ ընտրույթների թվային
ներկայացում: Քվանտացման աղմուկներ: Կապի գծի կոդերը և նրանց սպեկտրալ առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Թվային ազդանշանների վերծանում, մաքսիմալ ճշմարտանմանության չափանիշ: Բիթի սխալի հավանականություն: Թեմա 5` Համաձայնեցված զտում:
Կոհերենտ և ոչ կոհերենտ ընդունման եղանակները: Թեմա 6` Թվային մոդուլման եղանակները:
Թեմա 7` Լայնացված սպեկտրով ազդանշաններ: Սպեկտրի լայնացման հիմնական եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ18. Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում օգտագործվող հանգույցների սկզբունքային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքներին,
նրանց բնութագրող պարամետրերին և սխեմաների հաշվարկի մեթոդիկային:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ռադիոէլեկտրոնային սխեմաներում օգտագործվող կիսահաղորդիչային
սարքերի աշխատանքի սկզբունքների հետ,
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2. կտիրապետի ռադիոտեխնիկական տարբեր հանգույցների սխեմատեխնիկական
կառուցվածքին,
3. կկարողանա կատարել ռադիոտեխնիկական հանգույցների սկզբունքային սխեմաների
ինժեներական հաշվարկ և համակարգչային մոդելավորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կիսահաղորդիչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, բնութագրերը և
պարամետրերը: Թեմա 2` Առաջին և երկրորդ կարգի պասիվ քառաբևեռներ, պարամետրերը և
հաճախային բնութագերը: Թեմա 3` Ընդհանուր էմիտերով տրանզիստորային ուժեղացուցիչներ:
Ռեզիստորային, ռեզոնանսային և հզորության ուժեղացուցիչներ, հաշվարկի մեթոդիկան: Թեմա 4`
Հետադարձ կապով շղթաներ: Օպերացիոն ուժեղացուցիչների օգտագործումը ինտեգրող,
դիֆերենցող, գումարող և հանող շղթաներում, ակտիվ RC ֆիլտրեր: Թեմա 5` Ոչ գծային շղթաներ:
Ուժեղացուցիչներ, մոդուլյատորներ, դետեկտորներ, ֆունկցիոնալ ձևափոխիչներ: Թեմա 6`
Ավտոգեներատորներ ցածր և բարձր հաճախային տիրույթում, ռելակսացիոն գեներատորներ:
Թեմա 7` Հաճախային ենթալարման փուլային մեթոդ: Հաճախության անալոգային և թվային
սինթեզատորներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0501/Բ19. Ռադիո և հեռուստատեսության հիմունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ռադիոկապի,
ռադիո և հեռուստատեսային սփռման համակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ձայնային և տեսաազդանշանների մշակման անալոգային և թվային եղանակները,
2. կհասկանա հեռուստատեսային և ռադիոազդանշանների ձևավորման և հաղորդման
եղանակներն ու միջոցները,
3. կկարողանա հաշվարկել արբանյակային, մալուխային և եթերային սփռման ցանցեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձայնային ազդանշանների թվային մշակման եղանակները: Թեմա 2` Ձայնային
սփռման համակարգեր և ցանցեր` լարային, եթերային և արբանյակային: Թեմա 3` Թվային
ռադիոսփռում: Թեմա 4` Հեռուստատեսության ֆիզիկական հիմունքները և հեռուստատեսային
համակարգերի առանձնահատկությունները: Թեմա 5`Թվային հեռուստատեսության սկզբունքները:
Թեմա 6` Հեռուստատեսային սփռման համակարգեր` այդ թվում մալուխային, ռադիոռելեային,
արբանյակային և բջջային:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0503/Բ12. Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա ( 7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք, 1 ժամ լաբորատոր
աշխատանք, 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատկերացում
կիսահաղորդիչների
էլեկտրաֆիզիկական
հատկությունների,
գոտիական
տեսության,
հաղորդականության էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, անհավասարակշիռ
հոսանքակիրների գեներացիայի և ռեկոմբինացիայի, ինչպես նաև կիսահաղորդչի մակերևույթի և
մակերևութային շերտում ընթացող պրոցեսների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կիսահաղորդիչների տեսակների, հիմնական էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների, էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրության, դիֆուզիայի, դրեյֆի և դրանց
հետ առնչվող խնդիրների մասին,
2. ծանոթ կլինի պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքին, անհավասարակշիռ լիցքակիրների
գեներացիայի ու ռեկոմբինացիայի ֆիզիկական մեխանիզմներին, դիֆուզիայի և դրեյֆի
առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա կատարել կիսահաղորդչի ծավալում և մակերևույթի վրա ընթացող տարբեր
պրոցեսների վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմինների դասակարգումը և բյուրեղների կառուցվածքը: Թեմա 2՝
Արատները բյուրեղներում: Թեմա 3՝ Բյուրեղային ցանցի ատոմների ջերմային տատանումները:
Թեմա 4՝ Պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմունքները: Թեմա 5՝ Էլեկտրոնների և խոռոչների
վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 6՝ Բոլցմանի կինետիկ հավասարումը: Թեմա 7՝
Կիսահաղորդիչների
էլեկտրահաղորդականությունը:
Թեմա
8՝
Գալվանա-մագնիսական
երևույթներ: Թեմա 9՝ Ջերմաէլեկտրական երևույթները կիսահաղորդիչներում: Թեմա 10՝
Անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիան և ռեկոմբինացիան կիսահաղորդիչներում: Թեմա
11՝ Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկությունները Թեմա 12՝ Կոնտակտային երևույթները
կիսահաղորդիչներում: Թեմա 13՝ Տրանզիստորներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

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

0501/ Բ20. Քվանտային էլեկտրոնիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
լազերների աշխատանքի
սկզբունքին, դրանց կիրառություններին գիտության և տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում,
առանձնահատուկ ուշադրություն հատկացնելով արդի գիտության վերջին նվաճումների վրա
հիմնված արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի լազերային ֆիզիկայի հիմնադրույթները,
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2. կիմանա էլեկտրամագնիսական ալիքի հետ ռեզոնանսային միջավայրի փոխազդեցության
օրինաչափությունները,
3. կիմանա լուսային ազդանշանի ուժեղացման և գեներացման առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Այնշթայնի գործակիցներ և գծի լայնություն։ Թեմա 2՝ Ակտիվ միջավայր,
հագեցում, ուժեղացում: Թեմա 3՝ Բաց ռեզոնատորներ և նրանց բարորակությունը, մոդեր,
գեներացիա: Թեմա 4՝ Բազմամոդ գեներացում, մոդերի սինքրոնացում, ակտիվ և պասիվ
սինքրոնացոմ, ինքնասինքրոնացում: Թեմա 5՝ Գազային լազերներ, հելիում-նեոնային լազեր:
Թեմա 6՝ Պինդ մարմնային , քիմիական և կիսահաղորդչային լազերներ: Թեմա 7 ` Օպտիկական ոչ
գծային երևույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ21. Վիճակագրական ռադիոֆիզիկա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի
հիմնական խնդիրները և ծանոթացնել նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի հիմնախնդիրները,
2. կհասկանա աղմուկից ազդանշանի օպտիմալ զտման հիմնական հայտանիշները,
3. կկարողանա մշակել ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր` ինֆորմացիայի արդյունավետ
փոխանակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Պատահական պրոցեսներ, նրանց վիճակագրական պարամետրերը: Թեմա 2`
Պատահական ազդանշանների անցումը գծային և ոչ գծային համակարգերով: Թեմա 3`՝
Էլեկտրական աղմուկներ, նրանց հիմնական տեսակները (ջերմային և կոտորակային աղմուկներ):
Թեմա 4` Ազդանշանների հայտնաբերումը աղմուկների միջից: Օպտիմալ զտում: Համաձայնեցված
զտիչ: Թեմա 5` Պատահական դաշտեր և ալիքներ: Թեմա 6՝ Ինֆորմացիայի տեսության
հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

5 միավոր
1 միավոր:

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:
0501/Բ22. Մոբիլ կապի համակարգեր (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված ներկայացնել մոբիլ կապի
բջջային և թրանքինգային համակարգերը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մոբիլ կապի կառուցման հիմունքները,
2. կհասկանա շարժական կապի համակարգերի յուրահատկությունները, ազդանշանների
ձևավորման եղանակները և կապուղիների կառուցման ձևերը,
3. կկարողանա նախագծել բջջային կառուցվածքները, հաշվարկել ազդանշանների
տարածման կորուստները` կապված տեղանքի յուրահատկությունների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` IS-98, GSM և IMT-2000 ստանդարտները: Թեմա 2` TDMA և CDMA բաժանման
սկզբունքները: Թեմա 3` Կոդավորման, մոդուլման և թվային զտման եղանակները: Թեմա 4`
Ֆիզիկական և տրամաբանական կապուղիների ձևավորումը: Թեմա 5` Բջջային կապի
կառուցվածքը և բաղադրիչները: Թեմա 6` Բջջային ցանցի նախագծում, ղեկավարում և հսկում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ23. Ինֆորմացիայի տեսություն և կոդավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել ինֆորմացիայի ընդհանուր
հատկությունները, նրա մշակման պրոցեսները, եղանակները և միջոցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինֆորմացիայի հուսալի տեղափոխման եղանակները,
2. կհասկանա ինֆորմացիայի և էնտրոպիայի փոխհարաբերակցությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել
ինֆորմացիոն պրոցեսներում
մասնակցող
ինֆորմացիայի քանակի գնահատականներ:
Բովանդակությաունը.
Թեմա 1` Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը: Հաղորդակցությունների ձևափոխություն:Թեմա 2`Էնտրոպիայի հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ: Պայմանական
էնտրոպիա: Էնտրոպիայի և ինֆորմացիայի փոխհարաբերակցությունը: Թեմա 3` Ինֆորմացիա և
ինֆորմացիոն աղբյուրներ: Թեմա 4`
Տվյալների խտացման եղանակներ: Խտացում առանց
կորուստների: Թեմա 5` Խտացման այբուբենային եղանակներ: Ալգորիթմերի ընտանիք: Թեմա 6`
Պատկերների խտացման եղանակներ: Թեմա 7` JPEG ալգորիթմ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
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«Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտություն
1. «Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկա» մասնագիտացում
0501/Բ24. Անլար կապի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անլար կապի արդի եղանակներին և
խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անլար կապի ժամանակակից սկզբունքները և իրականացման եղանակները,
2. կծանոթանա ինֆորմացիայի հաղորդման անլար կապի եղանակների հետ,
3. կկարողանա հաշվել տվյալ ճառագայթիչի ստեղծած դաշտը ընդունման կետում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աղմուկները քառաբևեռում: Աղմուկի գործակից, աղմկային ջերմաստիճան: Թեմա 2`
Ալեարձակների տեսակները և պարամետրերը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական ալիքների
տարածումը մթնոլոտում: Թեմա 4` Ազդանշան-աղմուկ հարաբերության կախումը մոդուլման ձևից:
Թեմա 5` Ազդանշանի դիսկրետացում և թվային մոդուլացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ25. Ռադիոտեխնիկական համակարգեր (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոհամակարգերի տեսակների,
աղմուկների ու խանգարումների ֆոնի վրա ռադիոազդանշանների ու նշանակետերի
հայտնաբերման և ակտիվ ու պասիվ ռադիոհեռազոնդման սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռադիոտեխնիկական համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու կիրառման ոլորտները,
2. ծանոթ կլինի ռադիոլոկացիոն ազդանշանների, արտաքին խանգարումների ու ներքին
աղմուկների դասերին ու տեսակներին,
3. ծանոթ կլինի աղմուկների ֆոնի վրա ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների
հայտնաբերման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝Ռադիոլոկացիոն համակարգեր, ինֆորմացիայի հաղորդում և արտազատում,
ռադիո դիրքորոշման մեթոդներ: Թեմա 2` Ազդանշաններ ու խանգարումներ, հայտնաբերման
օպտիմալության
չափանիշները,
ազդանշանների
հայտնաբերում,
հայտնաբերիչների
աշխատանքային բնութագրերը: Թեմա 3՝ Համաձայնեցված զտիչներ ու կոռելյատորներ,
լուծունակություն ըստ հեռավորության ու ըստ արագության, անորոշության ֆունկցիա: Թեմա 4՝
Նշանակետի կոորդինատի գնահատումը, չափման հնարավոր ճշտությունը, հեռավորության ու
շառավղային արագության չափման պոտենցիալ սխալը: Թեմա 5՝ Հեռավորության չափման
փուլային հաճախային ու իմպուլսային մեթոդներ: Թեմա 6՝ Ռադիոլոկացիայի հիմնական
հավասարումն ու նրա վերլուծությունը, ռադիոլոկացիոն համակարգի գործողության
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հեռավորությունը, նշանակետի ցրման էֆեկտիվ մակերես: Թեմա 7` Ջերմային ճառագայթման
ազդանշանների հայտնաբերումը, համակարգի աղմկային ջերմաստիճանը, ռադիոմետրերի
կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու զգայնությունների հաշվման տեսությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ26. Ռադիոընդունիչ սարքեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սուպերհետերոդինային
ռադիոընդունիչի ֆունկցիոնալ սխեմայի և նրա առանձին բջիջների աշխատանքի սկզբունքներին,
ինչպես նաև նրանց հաշվարկի մաթեմատիկական ապարատին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տեղեկատվության հավաստի ընդունման ժամանակակից սկզբունքները և
իրականացման եղանակները,
2. կծանոթանա յուրաքանչյուր օղակի սեփական աղմուկների և նրանց նվազեցման
եղանակների հետ,
3. կկարողանա հաշվարկել առանձին օղակների հիմնական բնութագրիչ մեծությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռադիոընդունիչ սարքը որպես ռադիոհամակարգի բաղկացուցիչ մաս, նրա
զգայնությունը, հիմնական բնութագրիչները և սեփական աղմուկները: Թեմա 2` Ռադիոընդունիչի
մուտքային շղթաները, մուտքային շղթաների ընդհանրացված համարժեք սխեմայի քննարկումը:
Թեմա 3` Բարձրհաճախային ուժեղացուցիչներ, նրանց բնութագրիչ մեծությունները: Տրանզիստորային
ռեզոնանսային
ուժեղացուցիչների
անալիզի
մեթոդիկան:
Միակոնտուր
ռեզոնանսային ուժեղացուցչի կայունությունը: Թեմա 4` Հաճախությունների փոխակերպում: Թույլ
ազդանշանների
հաճախային
փոխակերպման
տեսության
հիմունքները:
Հաճախային
փոխակերպիչի ընտրողունակությունը, ընդունման լրացուցիչ կանալներ: Տրանզիստորային և
դիոդային հաճախային փոխակերպիչներ, նրանց սեփական աղմուկները: Միջանկյալ հաճախության ուժեղացուցիչներ: Թեմա 5` Ամպլիտուդամոդուլված ազդանշանի դետեկտումը, դիոդային
դետեկտորի աշխատանքի քննարկումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ27. Անտենաներ և ԳԲՀ ալիքների տարածում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ , առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անտենաների տեսության
հիմնական տարրերը, ժամանակակից անտենաների տեսակներն ու նրանց հիմնական
բնութագրերը, ինչպես նաև ծանոթացնել ԳԲՀ ալիքների տարածման հիմախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ անտենաների տեսության և ԳԲՀ ալիքների տարածման
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. կկազմի որոշակի պատկերացումներ անտենաների տարատեսակների մասին
(վիբրատորային, միկրոշերտային, հաճախաանկախ, ապերտուրային, փուլավորված
ցանցերի և այլն),
3. կտիրապետի անտենաների հիմնական բնութագրերի հաշվման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճառագայթող համակարգերի էլեկտրամագնիսական դաշտերի տեսքերը մոտակա, միջանկյալ և հեռու տարածքներում: Թեմա 2` ԳԲՀ ալիքներ և նրանց տարածման
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Անտենայի ուղղորդվածութան դիագրամ, ուղղվածության
գործողության գործակից, մակերեսի օգտագործման, ուժեղացման և օգտակար գործողության
գործակիցներ: Թեմա 4` Վիբրատորային և ճեղքային, թույլ ուղղորդված և հաճախաանկախ
անտենաներ: Թեմա 5` Ճառագայթող բացվածքներ և ապերտուրային անտենաներ: Անտենային
ցանցեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ28. ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնիկա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԳԲՀ միկրոէելկտրոնիկայի
հիմունքներին, բնագավառի հիմնական տարրերին և նրանց նկարագրման մաթեմատիկական
եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքը,
2. կհասկանա նշված սարքերի մաթեմատիկական նկարագրությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն մշակել պարզագույն ԳԲՀ սարքերի համակարգչային մոդելներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնիկայում օգտագործվող գծեր:
Թեմա 2` Գաղափար ԳԲՀ
քառաբեվեռների մաթեմատիկական նկարագրման մոդելների մասին: Թեմա 3` Ծանոթացում ԳԲՀ
մոդելավորման ''Microwave office'' ծրագրային միջավայրին: Թեմա 4` Տարրական սարքերի
մոդելավորում ''Microwave office'' ծրագրով :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:

0501/Բ29. ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի պրակտիկում ( 7 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ գործնական պարապմունք, 4 լաբորատոր աշխատանք
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գործնական
ռադիոֆիզիակայի հիմնական խնիդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև
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գիտելիքներ ԳԲՀ
ծանոթացնել ԳԲՀ

ռադիոֆիզիկայի սարքավորումների առանձնահատկություններին ու նրանց կառուցվածքին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի ԳԲՀ ռադիոֆիզիակայի որոշակի արդի խնդիրների լուծման մեթոդներին
(ներառյալ համակարգչային մոդելավորում),
2. կծանոթանա ԳԲՀ ռադիոֆիզիկական չափումների մեթոդներին,
3. կկարողանա օգտվել ԳԲՀ սարքավորումներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԳԲՀ գեներատորների աշխատանքի ուսումնասիրում: Թեմա 2` Չափիչ գծի
օգնությամբ կանգուն ալիքի գործակցի և ամբողջ դիմադրության որոշում: Թեմա 3` Կոմպլեքս
դիէլեկտրիկ թափանցելիության չափումը ԳԲՀ տիրույթում: Թեմա 4` ԳԲՀ ֆերիտային սարքերի
օգտագործման ոլորտը: Թեմա 5` Ռուպորային անտենայի ուժեղացման գործակցի որոշում: Թեմա 6`
ԳԲՀ հզորության չափման եղանակների ուսումնասիրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. «Էլեկտրադինամիկա և ռադիոալիքների տարածում» մասնագիտացում
0502/Բ33. Ճառագայթման տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել էլեկտրամագնիսական ալիքների
ճառագայթման տեսությունը և տարբեր համակարգերի ճառագայթման օրինաչափությունների
ուսումնասիրման համար նրա կիրառությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի կամայական օրենքով շարժվող կետային լիցքի էլեկտրամագնիսական
դաշտի հաշվարկի հետ,
2. ծանոթ կլինի էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման տեսության հետ,
3. կկարողանա հաշվել պարզ համակարգերի ճառագայթման բնութագրերը` դիպոլային,
մագնիսադիպոլային և քվադրուպոլ մոտավորություններով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ուշացող պոտենցիալներ: Լիենար–Վիխերտի պոտենցիալները: Կամայական
շարժում կատարող կետային լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը: Ուշացող պոտենցիալների
սպեկտրալ (հաճախային) վերլուծությունը: Թեմա 2` Լիցքերի համակարգի դաշտը մեծ
հեռավորությունների վրա: Ճառագայթման ալիքային գոտի: Ճառագայթման ինտենսիվությունը:
Ճառագայթման ինտենսիվության սպեկտրալ (հաճախային) բաշխումը: Թեմա 3` Դիպոլային
ճառագայթում: Դիպոլային ճառագայթման սպեկտրալ բաշխումը: Դիպոլային ճառագայթումը
բախումների ժամանակ: Թեմա 4` Ցածր հաճախությունների արգելակային ճառագայթում: Լրիվ
ճառագայթման սպեկտրալ բաշխումը լիցքավորված մասնիկի արձակման ժամանակ (  տրոհում): Թեմա 5` Քվադրուպոլ և մագնիսադիպոլային ճառագայթում: Ճառագայթման դաշտը
փոքր հեռավորությունների վրա: Հերցի վեկտորը: Թեմա 6` Արագ շարժվող լիցքի ճառագայթումը:
Մագնիսաարգելակային ճառագայթումը: Թեմա 7` Ճառագայթումով պայմանավորված
արգելակումը:
Լորենցյան
շփման
ուժը:
Ճառագայթման
սպեկտրալ
բաշխումը
ուլտրառելյատիվիստական դեպքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
128

Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ34. Էլեկտրամագնիսական դաշտի դիֆրակցիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների
տարածման և դիֆրակցիայի մոտարկային եղանակների` երկրաչափական օպտիկայի (ԵՕ) և
դիֆրակցիայի երկրաչափական տեսության (ԴԵՏ) հիմունքների հետ` ելնելով Մաքսվելի
հավասարումներից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. ազատ
կողմնորոշվել
ալիքների
տարածման
պրոցեսներին
առնչվող
առանձնահատկություններում,
2. ինքնուրույն մոտեցում ցուցաբերել դիֆրակցիայի և ռադիոֆիզիկայի տեսական հարցերը
քննարկելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրաչափական օպտիկան որպես սկալյար և վեկտորական ալիքային հավասարումների կարճալիքային մոտարկում: Էյքոնալի հավասարումը: Թեմա 2` Փոխադրման
հավասարումը սկալյար և էլեկտրամագնիսական ալիքների համար: Բևեռացման վեկտորի
պտույտը
անհամասեռ
միջավայրում:
Երկրաչափական
օպտիկայի
հիմնական
հասկացությունները: Թեմա 3` Լագրանժի ինվարիանտը և Ֆերմայի սկզբունքը: Դիֆրակցիոն
ճառագայթների հասկացության ներմուծումը: Թեմա 4` Դիֆրակցիոն ճառագայթների դասակարգումը: Դիֆրակցիայի երկրաչափական տեսության կանխադրույթները: Դիֆրակցիոն դաշտի
տարամիտումները կաուստիկների վրա: Թեմա 5` Դիֆրակցիայի երկրաչափական տեսության
հավասարչափ մոտարկման եղանակները: Կաուստիկները որպես §աղետներ¦, որոնք կարող են
քննարկվել աղետների տեսության շրջանակներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ35. Միկրոաշխարհի և տիեզերքի ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ նախնական տեղեկություններ աստղերի,
գալակտիկաների, միկրոաշխարհի և տիեզերքի ֆիզիկաների կապերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի տիեզերքի կառուցվածքի, աստղերում ընթացող պրոցեսների հետ,
2. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքներն այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`
Փոխազդեցության տեսակները բնությունում և դրանց հիմնական բնութագրիչները: Տիեզերքի կառուցվածքը: Թեմա 2` Գալակտիկաներ և աստղեր: Լուսատվություն:
Հերցշպրունգ-Ռեսսելի դիագրամը: Թեմա 3` Հիդրոստատիկ և ջերմային հավասարակշռությունն
աստղերում: Վիճակի հավասարումը: Թեմա 4` Միջուկային ռեակցիաներն աստղերում:
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 - անցումները:
Նեյտրոնային աստղերը, բաբախիչները, նրանց ճառագայթման մեխանիզմները: Թեմա 5`
Այլասերված գազի վիճակի հավասարումը: Լանդաուի կայունության պայմանը և գերխիտ
աստղերի սահմանային զանգվածը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Այլասերված էլեկտրոնային գազը և սպիտակ թզուկները: Հակադարձ

0502/Բ36. Պլազմայի ֆիզիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն ,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պլազմային նյութի առանձնահատկություններին, պլազմայում ընթացող երևույթների բացատրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա նախնական գիտելիքներ պլազմային նյութի տեսության վերաբերյալ:
2. Կկողմնորոշվի գիտական տվյալ բնագավառի խնդիրներում:
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով խորացնել իր գիտելիքները այյդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պլազմայի նյութի հիմնական հատկությունները: Պլազման տիեզերքում:
Պլազմային հաճախություն: Էլեկտրաստատիկական Էկրանավորում: Դեբայի շառավիղ: Թեմա 2`
Դրեյֆի երևույթը: Էլեկտրական դրեյֆ: Լիցքի շարժումը անհամասեռ մագնիսական դաշտում:
Գրադիենտային դրեյֆ: Բևեռացման դրեյֆ: Կենտրոնախույս դրեյֆ: Ադիաբատական
ինվարիանտներ: Հետագծերի տեսությունից հետևող` պլազմայի հատկությունները: Մագնիսական
խցաններ:
Երկրի
ռադիացիոն
գոտիները:
Թեմա 3` Մագնիսահիդրոդինամիկական
մոտավորություն: Իդեալական հաղորդականություն և դրեյֆային շարժում: Սառեցված դաշտ:
Մագնիսական դաշտի դիֆուզիան: Մագնիսական ճնշում: Պլազման ստացիոնար էլեկտրական
դաշտում: Հոլլի հոսանք: Պլազմային թելեր: Պինչ էֆեկտ: Թեմա 4` Ալիքները պլազմայում: Ալիքային
հավասարումը
պլազմայում:
Մագնիսահիդրոդինամիկական
ալիքները:
Դիսպերսիան
ցիկլատրոնային հաճախությունների շրջակայքում: Մագնիսական ձայն: Թեմա 5` Պլազմայի
կինետիկական նկարագրությունը: Բաշխման ֆունկցիա: Ֆոկկերի-Պլանկի հավասարումը:
Տեղափոխման երևույթներ: Առանց բախումների կինետիկական հավասարումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ37. Ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ճառագայթման կիսադասական տեսության շրջանակներում
ուսանողին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի հետ ատոմի փոխազդեցության,
ատոմական միջավայրերում ալիքների տարածման խնդիրներին և նրանց լուծման մոտավոր
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մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա Շրեդինգերի ոչ ստացիոնար հավասարման լուծման մոտավոր մեթոդների
հետ, ատոմական ռեզոնանսային միջավայրում ալիքների տարածման խնդիրներին,
2. կկարողանա ինքնուրույն խորացնել իր գիտելիքները այդ բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճառագայթման կիսադասական տեսությունը, ատոմի համիլտոնյանը
էլեկտրամագնիսական դաշտում, էլեկտրադիպոլ փոխազդեցություն: Թեմա 2` Շրեդինգերի
հավասարումը մատրիցական տեսքով (էներգետիկ պատկերացմամբ): Թեմա 3` Շրեդինգերի ոչ
ստացիոնար հավասարման լուծման մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 4` Կլանում և ստիպողական
ճառագայթում, ինքնակամ ճառագայթում: Թեմա 5` Ատոմը պարբերական ալիքի դաշտում,
քվազիէներգիա և քվազիէներգետիկ վիճակներ: Թեմա 6` Ալիքների տարածումը և
փոխազդեցությունը ատոմական միջավայրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0502/Բ38. Ալիքների ոչ գծային տարածումը հոծ միջավայրում (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հոծ միջավայրերում ինտենսիվ
մեխանիկական
ալիքների
տարածման
երևույթների
օրինաչափություններին
և
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հոծ միջավայրում մեխանիկական ալիքների ոչ գծային տարածման
օրինաչափություններին,
2. կկարողանա ինքնուրույն խորանալ նմանատիպ հարցերի մեջ,
3. կկարողանա լուծել այդ բնագավառի պարզագույն խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոչ գծային ալիքները չդիսպերսող կլանող միջավայրում, պարզ ալիքների համար
Ռիմանի լուծումը: Պարզ ալիքների հավասարումը քառակուսային մոտավորությամբ: Ոչ գծային
միջավայրի մուտքում ներդաշնակ ազդանշանի տարածումը: Պարզ ալիքների համար ոչ գծային
հավասարման լուծման մոտավոր եղանակները: Ոչ գծային միջավայրի մուտքում ներդաշնակ
ազդանշանների փոխազդեցությունը տարածման ընթացքում: Թեմա 2` Խզում պարունակող
ալիքների տարածումը: Միջավայրի մուտքում ներդաշնակ ազդանշանի տարածումը, ալիքի խզման
առաջացումից հետո ազդանշանի սպեկտրի էվոլյուցիան: Թեմա 3` Ոչ գծային ալիքները դիսպերսող
միջավայրում: Ալիքի տարածման վրա ոչ գծային և կլանման երևույթների ազդեցությունների
փոխհարաբերակցությունը: Բյուրգերսի հավասարման գծայնացումը: Բյուրգերսի հավասարման
որոշ լուծումները: Բյուրգերսի հավասարման ստացիոնար լուծումները: Հարվածային ալիքներ:
Խորանարդային հաճախային դիսպերսիայով ոչ գծային միջավայրում տարածվող պարզ ալիքների
հավասարումը` Կորտևեգ-Դե’Վրիզի հավասարումը: Այս հավասարման ստացիոնար լուծումները,
սոլիտոնները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1-ական 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, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

3. «Միկրոէլեկտրոնիկա» մասնագիտացում
0503/ Բ11. Բյուրեղային դիէլեկտրիկների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում բյուրեղական դիէլեկտրիկների կառուցվածքի սիմետրիայի, բյուրեղային ցանցի
նկարագրման եղանակների, բյուրեղային համակարգերի, դիէլեկտրիկների տեսակների,
էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների, հաստատուն և փոփոխական էլեկտրական դաշտերում
դիէլեկտրիկների հաղորդականության, բևեռացման երևույթների, ժամանակակից միկրոէլեկտրոնիկայում և կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայում դիէլեկտրիկների ունեցած դերի ու
նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել բյուրեղային դիէլեկտրիկների բյուրեղական կառուցվածքի սիմետրիայի
գործողությունները և տարրերը, բյուրեղական ցանցերի պարամետրերի, հակադարձ
ցանցի,
բյուրեղագիտական
կատեգորիաների,
սինգոնիաների,
բյուրեղական
կառուցվածքների հետազոտման ժամանակակից մեթոդները,
2. լուսաբանել դիէլեկտրիկների հիմնական բնութագրերը, բևեռային և ոչ բևեռային
մոլեկուլները,
դիպոլային
փոխազդեցությունները,
բևեռացման
տեսակները,
դիէլեկտրիկների առաձգական և ռելաքսացիոն բևեռացման ֆիզիկական մեխանիզմները,
կոմպլեքս դիէլեկտրիկ թափանցելիության, դիէլեկտրիկ կորուստների և դրանց հետ
առընչվող հարցերը,
3. որոշել բյուրեղային ցանցերի զանազան պարամետրեր, կատարել սիմետրիայի և
տարածական
տեղաշարժի
(տրանսլյացիայի)
գործողություններ,
վերլուծել
դիէլեկտրիկներում ընթացող անցումային պրոցեսները, մեկնաբանել ուժեղ և թույլ
արտաքին դաշտերում էլեկտրահաղորդականության և բևեռացման բնութագրիչ առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բյուրեղական կառուցվածքներ: Սսիմետրիայի գործողություններ և սիմետրիայի
տարրեր: Թեմա 2`
Պարզ և բարդ Բրավեի ցանցեր, հանգույցների, ուղղությունների և
հարթությունների սիմվոլներ: Թեմա 3` Հակարադձ ցանց, հակադարձ ցանցի հատկությունները:
Թեմա 4` Բյուրեղագիտական կատեգորիաներ, սինգոնիաներ և կոորդինատային համակարգեր:
Թեմա 5` Շոտկի և Ֆրենկելի արատներ: Թեմա 6` Դիէլեկտրիկները հաստատուն էլեկտրական
դաշտում:
Դիէլեկտրիկի հիմնական բնութագրերը: Թեմա 7`
Բևեռային և ոչ բևեռային
դիէլեկտրիկներ: Թեմա 8` Էլեկտրական դիպոլն արտաքին էլեկտրական դաշտում, դիպոլ-դիպոլ
փոխազդեցություն, ապաբևեռացնող և տեղային դաշտեր, Լորենցի դաշտ: Թեմա 9` Բևեռացման
տեսակները: Թեմա 10`
Կլաուզիուս-Մոսոտիի հավասարումը: Թեմա 11` Դիէլեկտրիկների
բևեռացումը փոփոխական էլետրական դաշտում: Թեմա 12`
Դիէլեկտրական կորուստներ:
Կորուստների անկյան տանգես: Թեմա 13` Բևեռացման անցումային պրոցեսները: Թեմա 14`
Կոմպլեքս դիէլեկտրիկ թափանցելիություն: Թեմա 15`
Ռեզոնանսային բևեռացում
և
ռեզոնանսային կորուստներ: Թեմա 16` Դիէլեկտրիկների էլեկտրահաղորդականությունը: Իոնային
և էլեկտրոնային էլեկտրահաղորդականություն, դիէլեկտրիկ բյուրեղների հաղորդականությունը
թույլ և ուժեղ դաշտերում:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/ Բ12. Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկություններ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կիսահաղորդչում լույսի կլանման և
ճառագայթման առանձնահատկությունների, դրանց հիմնական տեսակների, մեխնիզմների,
ֆոտոէլեկտրական երևույթների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել կիսահաղորդչի կողմից լույսի կլանման և ճառագայթման պրոցեսները և
դրանց հետ առընչվող խնդիրները
2. լուսաբանել
կիսահաղորդչի
և
լուսային
ճառագայթի
փոխազդեցության
առանձնահատկությունները,
կլանման և ճառագայթման պրոցեսների ֆիզիկական
մեխանիզմները
3. վերլուծել ֆոտոէլեկտրական և լյումինեսցենտային երևույթները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրադինամիկական ներածություն: Օպտիկական բնութագրեր և հաստատուններ:
Թեմա 2` Լույսի կլանման և անդրադարձման սպեկտրներ: Ելքի աշխատանք, ֆոտոէֆեկտի շեմ:
Ներքին ֆոտոէֆեկտը նկարագրող հավասարումները: Թեմա 3` Ֆոտոհաղորդականություն:
Ֆոտոհաղորդականության ռելաքսացիա: Թեմա 4` Դեմբերի էֆեկտ: Թեմա 5` Օպտիկական
հաստատունների դասական տեսություն: Թեմա 6` Դիէլեկտրիկ թափանցելիության քվանտային
տեսություն: Թեմա 7՝ Ջոկման կանոնները և օպտիկական անցման տեսակները: Թեմա 8` Ուղիղ
անցումներով սեփական կլանում: Թեմա 9` Էքստրապոլացիայի մեթոդ: Թեմա 10` Թեք
անցումներով սեփական կլանում: Թեմա 11` Կլանման եզրի ֆոնոնային կառուցվածքը: Թեմա 12`
Էքսիտոն: էքսիտոնի էներգետիկ սպեկտրը: Էքսիտոնային կլանում: Թեմա 13` Սեփական կլանումը
ուժեղ լեգիրացված կիսահաղորդչումում: Բուրշտեյն-Մոսի էֆեկտ: Թեմա 14` Լույսի նեգոտային
կլանումը ազատ լիցքակիրների կողմից: Թեմա 15` Ջերմաստիճանի ազդեցությունը կլանման
սպեկտրի վրա: Թեմա 16` Էլեկտրական դաշտի ազդեցությունը կլանման սպեկտրի վրա: ՖրանցԿելդիշի էֆեկտը: Թեմա 17` Խառնուրդների ազդեցությունը կիսահաղորդչի օպտիկական
հատկությունների վրա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ13. Նյութագիտություն և կիսահաղորդիչների տեխնոլոգիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,2 ժամ գործնական պարապմունք և 2 ժամ լաբորատոր
աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
կիսահաղորդչային
նյութագիտության ավանդական խնդիրներին, արդիական պրոբլեմներին, նոր կիսահաղորդչային
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նյութերի ստեղծման առանձնահատկություններին և կիրառություններին, կիսահաղորդչային
տեխնալոգիայի ավանդական խնդիրներին և արդիական պրոբլեմներին, կիսահաղորդչային
տեխնոլոգիայի կարևորությանը ժամանականկից միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում, ինչպես նաև
կիսահաղորդչային սարքերի և ինտեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստման տարբեր մեթոդներին
և տեխնոլոգիական փուլերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների հիմնական
հատկությունները,
2. լուսաբանել
կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքները և
կիսահաղորդչային նյութերի, սարքերի և ԻՄ-ի պատրաստման տեխնոլոգիական
մեթոդները,
3. ներկայացնել ինտեգրալ միկրոսխեմաների արտադրման տեխնոլոգիական փուլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ջերմադինամիկական, ֆիզիկաքիմիական, փակ, ադիաբատիկ համակարգեր:
Ֆազա: Պինդ լուծույթի հասկացություն: Թեմա 2` Ջերմադինամիկական պոտենցիալներ: I և II սեռի
ֆազային անցումներ: Քիմիական պոտենցիալի հասկացություն: Հոմոգեն և հետերոգեն
համակարգեր: Գիբսի օրենքը: Թեմա 3` Ֆազային (P-T-X, P-T և T-X) դիագրամներ: Ֆազային
անցման ջերմություն: Թեմա 4` Ֆիգուրատիվ կետի, կոնոդայի հասկացությունները: Բազուկի
օրենքը: Սոլիդուսի և լիկվիդուսի կորեր: Թեմա 5` Երկկոմպոնենտ համակարգերի հավասարակշռության T-X ֆազային դիագրամները բաղադրիչների սահմանափակ լուծելիության
դեպքում: Թեմա 6` Կոնցենտրացիոն եռանկյուն: Ծավալային ֆազային դիագրամի իզոթերմ և
իզոկոնցենտրացիոն կտրվածքներ: Հավասարակշռության P-T ֆազային դիագրամների ուսումնասիրությունը: Թեմա 7` AIII-ԲV և AIIԲVI կիսահաղորդիչների և դրանց պինդ լուծույթների հիմնական
նյութագիտական հատկությունները: Թեմա 8` Էլեկտրոնային տեխնիկայում օգտագործվող
նյութերի դասակարգումը և բնութագրումը: Հիմնական և օժանդակ նյութեր: Մաքուր նյութեր,
տարրական և բարդ կիսահաղորդիչներ: Պինդ լուծույթներ: Թեմա 9` Ծավալային մոնոբյուրեղային
ձուլակտորների աճի օրինաչափությունները և մոնոբյուրեղների աճեցման մեթոդները: Թեմա 10`
ՄՍ-ի հիմնական կոնստրուկտիվ էլեմենտները, դասակարգումը և նրանց պատրաստման
հիմնական փուլերը: Թեմա 11` Սիլիցիումի երկօքսիդ և նիտրիդ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական
հատկությունները: Դրանց դերը ՄՍ տեխնոլոգիայում: Թեմա 12` Խառնուրդների ներմուծումը
կիսահաղորդիչներում ծավալային և թաղանթային մոնոբյուրեղների աճի ընթացքում: Խառնուրդների դիֆուզիան կիսահաղորդիչներում: Դիֆուզիայի պրոցեսի ֆիզիկական հիմունքները: Թեմա
13` Ջերմավակուումային գոլորշիացում: Իոնային ռմբակոծմամբ փոշեցրում: Կաթոդային,
իոնապլազմային, ռեակտիվ փոշեցրում: Թեմա 14` Լիտոգրաֆիայի էությունը, նպատակը և
ֆիզիկաքիմիական հիմունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/ Բ14. Կիսահաղորդչային մետրալոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն

է

ուսանողների
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մոտ

ձևավորել

հստակ

պատկերացում

կիսահաղորդիչ նյութերի պարամետրերի չափման եղանակների ֆիզիկական հիմնավորման
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել կիսահաղորդիչ նյութերի կարևորագույն պարամետրերից յուրաքանչյուրի
չափման տարբեր եղանակները,
2. լուսաբանել միևնույն պարամետրի չափման տարբեր մոտեցումները` կախված չափման
տարբեր եղանակներում օգտագործվող ֆիզիկական երևույթներից,
3. ներկայացնի գիտափորձի վիրտուալ կամ իրական գործընթացը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կիսահաղորդիչների տեսակարար հաղորդականության չափման եղանակները`
զոնդային, բարձրհաճախային և ոչ կոնտակտային եղանակներ: Արգելված գոտու լայնության և
լիցքակիրների
շարժունակությունների
հարաբերության
որոշումը
հաղորդականության
ջերմաստիճանային կախվածությունից: Թեմա 2՝՝ Կիսահաղորդիչների պարամետրերի որոշումը
Հոլի էֆեկտի չափումներից: Հոլի էֆեկտի չափման եղանակները` հաստատուն մագնիսական
դաշտի և հաստատուն էլեկտրական հոսանքի դեպքում, հաստատուն էլեկտրական հոսանքի կամ
մագնիսական դաշտի և դրանց զուգորդող` փոփոխական մագնիսական դաշտի կամ փոփոխական
էլեկտրական հոսանքի դեպքում: Արգելված գոտու լայնության, ազատ լիցքակիրների, ակցեպտորային և դոնորային խառնուրդների կոնցենտրացիաների, լիցքակիրների շարժունակությունների հարաբերության որոշումը Հոլի էֆեկտի չափումներից: Թեմա 3՝ Անհավասարակշիռ լիցքակիրների պարամետրերի չափումը: Դիֆուզիայի գործակցի որոշումը,
դրեյֆային շարժունակության չափման եղանակները, դիֆուզիոն երկարության չափումը շարժվող
լուսային զոնդի եղանակով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ15. Կիսահաղորդիչ նյութերի և սարքերի մետրալոգիա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական, 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում
կիսահաղորդիչ նյութերի պարամետրերի չափման եղանակների ֆիզիկական հիմնավորման
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
4. լուսաբանել կիսահաղորդիչ նյութերի կարևորագույն պարամետրերի չափման տարբեր
եղանակներիը,
5. ներկայացնել միևնույն պարամետրի չափման տարբեր մոտեցումները` կախված չափման
տարբեր եղանակներում օգտագործվող ֆիզիկական երևույթներից,
6. ներկայացնել գիտափորձի վիրտուալ կամ իրական գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կիսահաղորդիչների տեսակարար հաղորդականության չափման եղանակները`
զոնդային, բարձրհաճախային և ոչ կոնտակտային եղանակներ: Արգելված գոտու լայնության և
լիցքակիրների
շարժունակությունների
հարաբերության
որոշումը
հաղորդականության
ջերմաստիճանային կախվածությունից: Թեմա 2՝՝ Կիսահաղորդիչների պարամետրերի որոշումը
Հոլի էֆեկտի չափումներից: Հոլի էֆեկտի չափման եղանակները` հաստատուն մագնիսական
դաշտի և հաստատուն էլեկտրական հոսանքի դեպքում, հաստատուն էլեկտրական հոսանքի կամ
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մագնիսական դաշտի և դրանց զուգորդող` փոփոխական մագնիսական դաշտի կամ փոփոխական
էլեկտրական հոսանքի դեպքում: Արգելված գոտու լայնության, ազատ լիցքակիրների, ակցեպտորային և դոնորային խառնուրդների կոնցենտրացիաների, լիցքակիրների շարժունակությունների հարաբերության որոշումը Հոլի էֆեկտի չափումներից: Թեմա 3՝ Անհավասարակշիռ լիցքակիրների պարամետրերի չափումը: Դիֆուզիայի գործակցի որոշումը,
դրեյֆային շարժունակության չափման եղանակները, դիֆուզիոն երկարության չափումը շարժվող
լուսային զոնդի եղանակով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/ Բ16. Էքսպերիմենտի ավտոմատացում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
7-րդ 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 ունակ կլինի.
1. ներկայացնել LaԲVIEW-ի ծրագրավորման լեզուն,
2. ներկայացնել փորձարարական սարքի կարգավորման և տվյալների
խմբավորման
ծրագրավորումը LaԲVIEW-ի միջավայրում,
3. ընտրել նախատեսվող փորձի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների
կազմը և բնութագրերը, LaԲVIEW-ի միջավայրում 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
աշխա-տանքային 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 հետազոտութ-յուններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման
ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/Բ17. Միկրոէլեկտրոնիկայի հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում ժամա136

նակակից միկրոէլեկտրոնիկայի հիմքում ընկած ֆիզիկական երևույթների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմքում ընկած մոտեցումները,
2. լուսաբանել տարբեր տեսակի հանգույցներում ֆիզիկական երևույթների օգտագործման
մեթոդները,
3. ներկայացնել ապագա միկրոէլեկտրոնիկայի հեռանկարները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Միկրոէլեկտրոնային
սարքավորումների
դասակարգում,
ինտեգրալ
միկրոսխեմաներում էլեմենտների մեկուսացման եղանակները: Թեմա 2՝
Շոտկիի երկբևեռ
տրանզիստորներ: Բազմաէմիտերային և բազմակոլեկտորային տրանզիստորներ: Միկրոհզոր
տրանզիստորներ: Թեմա 3՝ Ինտեգրալ դաշտային տրանզիստորներ: Թեմա 4՝ Լիցքային կապով
սարքեր: Թեմա 5՝ Կիսահաղորդչային տրամաբանական էլեմենտների դասակարգումը, հիմնական
բնութագրերը և պարամետրերը: Թեմա 6՝ Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆունկցիոնալ էլեմենտներ և
սարքավորումներ հիմնված Գանի երևույթի վրա: Թեմա 7՝ Հիշասարքեր: Թեմա 8՝ Անալոգ
ինտեգրալ սխեմաների տեսակները և էլեմենտները (դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ, ելքային կասկադ
և մակարդակի շեղման կասկադ): Օպերացիոն գործույթային ուժեղացուցիչ: ՕՈՒ-ի միացումները
միկրոէլեկտրոնային սարքավորումներում: Թեմա 9՝ Հիբրիդային ինտեգրալ սխեմաների
էլեմենտներ: Միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/ Բ18. Ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման տեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում
ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաների նախագծման, ստեղծման և մոդելավորման մոտեցումների և
մեթոդների մասին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման եղանակները,
2. լուսաբանել միջռեգիստրային փոխանցումների մակարդակի նախագծման գործընթացը և
դրանց մոդելավորման հիմնական սկզբունքները,
3. լուսաբանել սխեմաների հավասարումների համակարգերի կազմման մեթոդների
համեմատական վերլուծությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման ակնարկ: Մոդելավորման նպատակները: Խառը
մակարդակային մոդելավորում: ԻՍ-երի մոդելների դասակարգումը: Թեմա 2՝ Համակարգային
մակարդակի
համակարգերի

մոդելավորման
վերաբերյալ

հիմնական
հիմնական

եղանակները:
տեղեկություններ:

Զանգվածային
Համակարգային

սպասարկման
մակարդակի

մոդելավորման տիպային խնդիրները, բանաձևային և նմանակային մոդելների օրինակներ:
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Համակարգային մակարդակի մոդելավորման լեզուների և ծրագրային գործիքային միջոցների
կառուցման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Միջռեգիստրային փոխանցումների մակարդակի
նախագծման գործընթացը: Միջռեգիստրային փոխանցումների մակարդակի մոդելավորման
հիմնական սկզբունքները: Թեմա 4՝ Ֆունկցիոնալ սխեմաների բազային տարրերը, տիպային
կառուցվածքների մոդելավորման ալգորիթմները և հաշվողական առանձնահատկությունները:
Ֆունկցիոնալ

մոդելավորման

ծրագրային

գործիքային

միջոցների

կառուցման

առանձնահատկությունները: Թեմա 5՝ Տրամաբանական մոդելավորման մեջ օգտագործվող
արժեքների բազմությունը: Սինքրոն և ասինքրոն տրամաբանական մոդելավորում: Ստատիկ և
դինամիկ

խափանման

ռիսկերի

մոդելավորման

մեթոդները:

Ճյուղավորման

կառուցվածքի

որոշման

Կոմպիլացված
ասինքրոն

ալգորիթմները:

մոդելավորում:
մոդելը:

RS

Սինքրոն

Ասինքրոն

տրիգերի

տրամաբանական

սխեմայի

լրացումը:

կոմպիլացված

մոդելը:

Իրադարձային մոդելավորում: Հապաղումների մոդելները: Տրամաբանական փականի հապաղման
մոդելը: Ելքի հապաղման մոդելը: Ֆունկցիոնալ սարքի հապաղման մոդելը: Միջտարրային
միացումների հապաղման մոդելը: Տրամաբանական փականի փոխանջատման գործընթացը
մանրամասն արտացոլող ասինքրոն մոդելի օրինակ: Թեմա 6՝ Սխեմայի հավասարումների
համակարգի կազմումը: Ազդանշանի տարածման գրաֆների միջոցով սխեմաների տոպոլոգիական
վերլուծության մեթոդները: Սխեմաների հավասարումների համակարգերի կազմման մեթոդների
համեմատական վերլուծությունը: Հաստատուն հոսանքի շղթաների վերլուծություն: Անցողիկ
գործընթացների

վերլուծություն:

Փոքր

ազդանշանային

հաճախականային

և

Ֆուրյեի

վերլուծություն: Զգայնության և աղմուկների վերլուծություն: Բևեռային-զրոյական վերլուծություն:
ժամանակային համաձայնեցման մեթոդները:Ռադիոհաճախականային սխեմաների վերլուծության
մեթոդները: Միջտարրային միացումների վերլուծություն: Թեմա 7՝ Ժամանակային վերլուծության
տարբերակով

ժամանակային

մոդելավորում:

Ինտեգրալ

սխեմաների

բաղադրիչների

մաթեմատիկական մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ19. ԳԲՀ պինդմարմնային սարքեր (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Առարկան վերաբերվում է փոփոխական հոսանքի գերբարձր հաճախությունների տիրույթում
աշխատող կիսահաղորդչային սարքերի և համակարգերի ֆիզիկական հատկությունների և
աշխատանքի սկզբունքների ուսումնասիրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
4. ներկայացնել գիտելիքներ գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթների վերաբերյալ,
5. լուսաբանել գերբարձր հաճախությունների տիրույթում աշխատող կիսահաղորդչային
սարքերի և սարքավորումների տեսակները և դրանց աշխատանքի սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԳԲՀ կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի հիմնական հավասարումները: Թեմա 2`
Բացասական դիմադրություն և բացասական հաղորդականություն: Թեմա 3` ԳԲՀ
կիսահաղորդչային սարքեր: Թեմա 4` Թռիչքային երևույթների վրա հիմնված ԳԲՀ
կիսահաղորդչային սարքեր: Թեմա 5` Ծավալային երևույթների վրա հիմնված սարքեր: Թեմա 6`
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ԳԲՀ ուժեղացուցիչների, Դոպլեր – ռադարային համակարգերի և գեներատորների ընդհանուր
բնութագրերը: Թեմա 7` ԳԲՀ կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի զարգացման հիմնական ուղղություններն ու հեռանկարները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Էլեկտրոնիկա»
մասնագիտություն
0503/Բ20. Միկրոէլեկտրոնիկա (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում
ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաների նախագծման, ստեղծման և զարգացման մոտեցումների և
մեթոդների մասին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել արդի միկրոէլեկտրոնիկայի տարբեր սխեմաների և հանգույցների ստեղծման
մոտեցումները,
2. լուսաբանել բազմաթիվ տրամաբանական, նմանակային և ԳԲՀ-տիրույթի ինտեգրալ
սխեմաների ստեղծման մեթոդները ,
3. ներկայացնել միկրոէլեկտրոնիկայի հետագա զարգացման տենդեցներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինտեգրալ միկրոսխեմաներում էլեմենտների մեկուսացման եղանակները: Թեմա 2՝
Պլանար-էպիտաքսիալ երկբևեռ տրանզիստորներ: Թեմա 3՝ Դաշտային տրանզիստորներ:
Կառավարող p–n անցումով դաշտային տրանզիստորներ: Մեկուսացված փականով դաշտային
տրանզիստորներ (ՄՄԿ տրանզիստոր): Թեմա 4՝ Լիցքային կապով սարքեր: Թեմա 5՝ Ինտեգրալ
տրամաբանական էլեմենտներ: Թեմա 6՝ Ֆունկցիոնալ էլեմենտներ: Հիշասարքեր: Թեմա 7՝ Անալոգ
ինտեգրալային սխեմաներ: Թեմա 8՝ Հիբրիդային և ԳԲՀ տիրույթի ինտեգրալ սխեմաներ: Թեմա 9՝
Սքեյլինգի օրենքները, սահմանափակումները միկրոէլեկտրոնիկայում, ինտեգրալ սխեմաների
հուսալիությունը: Թեմա 10՝ Պատկերացում նոր ֆունկցիոնալ-ինտեգրացված սարքերի և դրանց
հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ սարքերի մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ21. Կինետիկական երևույթները կիսահաղորդիչներում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կիսահաղորդիչներում դիտվող
կինետիկական երևույթների` էլեկտրահաղորդականության, հոսանքակիրների շարժունակության,
ցրման մեխանիզմների, ջերմահաղորդականության, գալվանամագնիսական (Հոլի էֆեկտ,
մագնիսադիմադրություն), ջերմաէլեկտրական (Զեբեկի, Թոմսընի և Պելտյեի էֆեկտներ) և
ջերմամագնիսական երևույթների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. լուսաբանել կիսահաղորդիչներում կինետիկական երևույթները, դրանց գիտական ու
կիրառական կարևոր նշանակությունը,
2. ներկայացնել
կինետիկական
երևույթների
առանձնահատկությունները,
դրանց
առաջացման ֆիզիկական մեխանիզմները և քանակական նկարագրության եղանակները,
3. կատարել կինետիկական երևույթների ընդհանուր վերլուծություն:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Կինետիկական երևույթների մասին: Թեմա 2` Անհավասարակշիռ բաշխման
ֆունկցիա: Թեմա 3` Բոլցմանի կինետիկական հավասարում, բախումների ինտեգրալ,
ռելաքսացիայի ժամանակ, անհավասարակշիռ բաշխման ֆունկցիան արտաքին թույլ, հաստատուն
էլեկտրական դաշտերում: Թեմա 4` Էլեկտրոնի ցրման մեխանիզմները և ցրման էֆեկտիվ
կտրվածքները: Թեմա 5` Էլեկտրահաղորդականության և շարժունակության ջերմաստիճանային
կախումները խառնուրդային կիսահաղորդչում: Թեմա 6` Անհավասարակշիռ բաշխման ֆունկցիան
արտաքին թույլ, հաստատուն էլեկտրական, մագնիսական դաշտերում և ջերմաստիճանի
գրադիենտի պայմաններում: Թեմա 7` Գալվանամագնիսական երևույթներ: Հոլի էֆեկտ, Հոլի
գործակից, դրեյֆային և Հոլի շարժունակություններ, Հոլի էֆեկտը երկու տեսակի լիցքակիրներով
կիսահաղորդչում, Հոլի գործակցի ջերմաստիճանային կախումը, մագնիսադիմադրություն: Թեմա
8`
Ջերմաէլեկտրական
և
ջերմամագնիսական
երևույթներ:
Կիսահաղորդչի
ջերմահաղորդականությունը,
ջերմահաղորդականության
էլեկտրոնային
և
ցանացային
բաղադրիչներ, Վիդեման-Ֆրանցի օրենքը: Թեմա 9` Զեեբեկի, Պելտյեի, Թոմսընի էֆեկտները,
Էթինգսհաուզենի և Նեռնստի էֆեկտները: Թեմա 12` Կիսահաղորդիչները ուժեղ էլեկտրական
դաշտերում: Թեմա 13` Էլեկտրահաղորդականությունն ուժեղ էլեկտրական դաշտերում, Գանի
էֆեկտ, հարվածային իոնիզացիա, թունելային էֆեկտ, Էլեկտրաստատիկ իոնիզացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0503/ Բ22. Վերականգնվող էներգետիկա (3 կրեդիտ )

Շաբաթական 3ժամ դասախոսություն
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում ժամանակակից
կիսահաղորդչային սենսորների և էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների ստեղծման ու
զարգացման մոտեցումների և մեթոդների մասին, ուսանողներին ներկայացնել դրանց
օգտագործման բնագավառները և զարգացման հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. լուսաբանել այն մոտեցումները, որոնք ընկած են արդի էներգիայի վերականգնվող կիսահաղորդչային աղբյուրների պատրաստման հիմքում,
2. ներկայացնել տարբեր տեսակի էներգիայի վերականգնվող կիսահաղորդչային
աղբյուրների ստեղծման մեթոդները,
3. ներկայացնել էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների զարգացման հետագա միտումները:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Ֆոտոդիմադրություններ, ֆոտոդիոդներ, ֆոտոտրանզիստորներ: Թեմա 2 Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների տեսակները: Թեմա 3՝ Արեգակնային ջրատաքացուցիչներ:
Արեգակնային էլեմենտների տարբեր տեսակները: Արեգակնային մարտկոցներ: Արեգակնային
չրանոցներ և ջրավազաններ: Ջրի թորման արեգակնային կայանքներ: Թեմա 4՝ Կենսաէներգետիկա:
Կենսավառելանյութեր: Կենսագազի ստացման մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ: Թեմա 5՝
Հողմաէներգետիկա: Հողմակների տեսակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 6՝
Հիդրոէներգետիկա: Թեմա 7՝
Գեոթերմալ, օվկիանոսի, ալիքների, տեղատվության և
մակընթացության հիման վրա ստեղծված այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1-ական 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:
0503/Բ23. Միկրոսխեմատեխնիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում
ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաներում օգտագործվող սխեմատեխնիկիկան մշակման
սկզբունքների, սխեմային կառուցվածքի, սկսած տարրական սխեմաներից մինչև բարդագույն մեծ և
գերմեծ սխեմաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել միկրոսխեմաների սխեմային աշխատանքի օրինաչափությունները,
2. լուսաբանել բազմաթիվ տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի սխեմաների
գործառման կանոնները,
3. ներկայացնել սխեմաների ավտոմատացված նախագծման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինֆորմացիայի մշակման անալոգային և թվային մեթոդներ: Թվային և անալոգային
ՄԻՍ-եր: Թեմա 2՝ Թվային ինտեգրալ սխեմաներ: Բուլյան հանրահաշիվը որպես թվային
սխեմատեխնիկայի հիմք: Թեմա 3՝ Տարրական տրամաբանական սխեմաներ: Թեմա 4՝ Թվային
հանգույցներ: Համակցային և հաջորդականային սարքավորումներ: Թեմա 5՝ Միկրոպրոցեսորի
կառուցման հիմնական գաղափարները: Միկրոպրոցեսորային համակարգեր: Ինտերֆեյս: Թեմա 6՝
Անալոգ ինտեգրալ սխեմաներ: Հաշվողական և այլ սխեմաներ ԳՈՒ-ի հիման վրա: Թեմա 7՝
Անալոգաթվային և թվաանալոգային փոխակերպիչներ (աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը):
Թեմա 8` Միկրոսխեմաների մեքենայական նախագծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
0503/Բ24. Քվանտային մեխանիկա և քվանտաչափային էֆեկտներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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ուսանողներին

ծանոթացնել

քվանտային

մեխանիկայի

սկզբունքներին,

միկրոմասնիկների

ալիքային հատկությունների նկարագրման եղանակներին, ստացիոնար և ոչ ստացիոնար
վիճակներին,

անընդհատ և դիսկրետ մեծություններին, տարածական քվանտացման էությանը,

քվանտաչափային

էֆեկտներին,

նույնական

մասնիկների

համակարգերի

առանձնահատկություններին, ատոմներում և մոլեկուլներում էլեկտրոնային վիճակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միկրոմասնիկի ալիքային հատկություններն ալիքային ֆունկցիայի տարբեր
պատկերացումների միջոցով, ֆիզիկական մեծությունների օպերատորները և միջինները,
2. պարզաբանել կոմուտացման հիմնական առնչությունները, ալիքային ֆունկցիայի վրա
դրվող սահմանափակումները,
3. լուսաբանել տարածական քվանտացման սկզբունքները,
4. ներկայացնել Շրյոդինգերի հավասարումը, տարբեր երկրաչափությամբ պոտենցիալային
հորերում միկրոմասնիկի շարժման առանձնահատկությունները,
5. լուսաբանել

շարժումը

կենտրոնահամաչափ

դաշտում,

նույնական

մասնիկների

համակարգի առանձնահատկությունները,
6. վերլուծել էլեկտրոնային վիճակները ատոմներում և մոլեկուլներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները և առնչությունները,
2. օգտվել միկրոմասնիկի ալիքային ֆունկցիայի մասին իմացությունից,
3. վերլուծել տիպային քվանտաչափային էֆեկտները,
4. գնահատել քվանտային էֆեկտների օգտագործման հեռանկարներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորել տարբեր տեսակի և տարբեր չափայնությամբ քվանտային
համակարգերի նկարագրության և դրանց առանձնահտկությունների յուրացման ընթացքը,
3. հիմնավորել քվանտային համակարգերի տեսական և կիրառական ուսումնասիրության
կարևորությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2՝ Ալիքային ֆունկցիա,
ֆիզիկական մեծությունների միջինը: Թեմա 3՝ էրմիտական օպերատորներ, կոմուտացման
հիմնական առնչություններ, անորոշությունների առնչություններ, ալիքային փաթեթ: Թեմա 4՝
Սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ: Թեմա 5՝ Շրյոդինգերի հավասարում, ալիքային
ֆունկցիայի վրա դրվող սահմանափակումները: Թեմա 6՝ Ալիքային հավասարում, ֆիզիկական
մեծությունների փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 7՝ Շարժման ինտեգրալներ,
հավանականությունների պահպանման օրենքը: Թեմա 8՝

Քվանտաչափային էֆեկտներ և

համակարգեր (պոտենցիալային հորեր, թունելային էֆեկտ, գծային հարմոնիկ օսցիլյատոր): Թեմա
9՝

Շարժման քանակի մոմենտ: Թեմա 10՝ Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում:

Թեմա 11՝ Ջրածնանման ատոմներ, էլեկտրոնի սպինը: Թեմա 12՝ Նույնական մասնիկների
համակարգեր: Թեմա 13՝ Էլեկտրոնային վիճակները ատոմներում, Պաուլիի սկզբունքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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«Ռադիոտեխնիկա և կապ» մասնագիտություն
«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում» մասնագիտացում
0501/Բ30. Ռադիո և հեռուստատեսության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնիկայի
հիմունքներին, բնագավառի հիմնական տարրերին և նրանց նկարագրման մաթեմատիկական
եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքը,
2. կհասկանա նշված սարքերի մաթեմատիկական նկարագրությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն մշակել պարզագույն ԳԲՀ սարքերի համակարգչային մոդելներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնիկայում օգտագործվող գծեր:
Թեմա 2` Գաղափար ԳԲՀ
քառաբեվեռների մաթեմատիկական նկարագրման մոդելների մասին: Թեմա 3` Ծանոթացում ԳԲՀ
մոդելավորման ''Microwave office'' ծրագրային միջավայրին: Թեմա 4` Տարրական սարքերի
մոդելավորում ''Microwave office'' ծրագրով :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ31. Պաշտպանված կապի համակարգեր (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության
համակարգերի ժամանակակից պաշտպանման միջոցներին, համակարգչային ցանցերի և
տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման եղանակներին:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի ներքին
կառուցվածքի անվտանգության ապահովման հիմնական սկզբունքներին, ինչպես նաև հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի արտաքին պարագծի
պաշտպանման եղանակներին,
2. ծանոթ կլինի պաշտպանված հեռահաղորդակցման կապուղիների կառուցման հիմնական
եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղեկատվական համակարգի և հեռահաղորդակցման ցանցերի անվտանգության
ապահովման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2 ` Տեղեկատվական համակարգերի
անվտանգության
քաղաքականություն:
Թեմա 3`
Հեռահաղորդակցման
ցանցերի
և
տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման միջազգային ստանդարտներ ISO
17999 և ISO 2007: Թեմա 4` Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի
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ներքին
կառուցվածքի
անվտանգության
ապահովում,
ցանցային
իրավասությունների
տրամադրում, լիազորությունների տարանջատում: Թեմա 5` Հեռահաղորդակցման ցանցերի և
տեղեկատվական
համակարգերի
ներքին
կառուցվածքի
տրամաբանական
բաժանում
անվտանգության ենթահամակարգերի: VLAN-ների կառուցման եղանակները: Թեմա 6` Հեռահաղորդակցման ցանցերի արտաքին պարագծի պաշտպանություն: Պաշտպանիչ միջցանցային
էկրանների կառուցման և կիրառման եղանակները: DMZ ապառազմականացված տիրույթի
կառուցման եղանակները: Թեմա 7` Հեռահաղորդակցման կապուղիների պաշտպանվածության
ապահովում: Էլեկտրոնային ստորագրության կիրառման և վերծանման եղանակներ: Վիրտուալ
մասնավոր ցանցերի կառուցման նպատակներն ու եղանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ32. Օպտիկական կապի համակարգեր (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից արագագործ կապի`
օպտիկական
կապի
համակարգերի
կառուցվածքին,
տեսակներին
և
հիմնական
հասկացություններին` առանձնահատուկ
ուշադրությունը դարձնելով դրանց կիրառական
խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից կապի համակարգերում օպտիկական կապի դերը,
առավելություններն ու առկա խնդիրները,
2. կիմանա օպտիկական մանրաթելերի տեսակները և նրանցով ազդանշանների տարածման
մեխանիզմները,
3. կպատկերացնի օպտիկական կապի համակարգերի հիմնական պարամետրերի` կապի
արագության և հուսալիության բարձրացման հնարավորություններն ու եղանակենրը:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Օպտիկական մանրաթելեր: Դաշտի բաշխվածությունը և մարումները
օպտիկական մանրաթելերում: Թեմա 2` Դիսպերսիան միամոդային և բազմամոդային
մանրաթելերում: Թեմա 3` Ոչգծային երևույթները օպտիկական մանրաթելերում, շեմային
հզորություն, լույսի ստիպողական ցրում, փուլային ինքնամեոդուլացիա և փուլային խաչաձև
մոդուլացիա: Թեմա 4` Օպտիկական ընդունիչների հիմնական բնութագրերը. քվանտային էֆեկտիվություն, զգայնություն: Աղմուկները օպտիկական ընդունիչներում: Թեմա 5` մոդուլացիայի
եղանակները օպտիկական կապի համակարգերում:Թեմա 6` Օպտիկական կապի համակարգեր.
Խառնում (multiplexing): Ժամանակային և ըստ ալիքի երկարության սեղմված կապի համակարգեր:
Թեմա 7` Օպտիկակն լոկալ ցանցերի ֆիզիկական և տրամաբանական միացման եղանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ33. Թվային սխեմատեխնիկա և իկրոպրոցեսորներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
144

7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թվային սխեմաների և միկրոպրոցեսորների
ընտանիքների առանձնահատկություններին, նրանց կառուցվածքին ու ճարտարապետությանը,
հրամանների համակարգին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կտիրապետի ժամանակակից թվային սխեմաների առանձնահատկություններին,
2. կհասկանա միկրոպրոցեսորների հրամանների համակարգը,
3. կկարողանա
օգտագործել
թվային
սխեմաները
և
միկրոպրոցեսորները
ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բուլիան տրամաբանություն, Թեմա 2` Տրամաբանական տարրեր։ Թեմա 3`
Ստատիկ և դինամաիկ տրամաբանական տարրեր։ Թեմա 4` Երկբևեռ և ՄՕԿ տրամաբանական
շղթաներ։ Թեմա 5` Տրիգերներ։ Մակարդակով և ճակատով ղեկավարվող տրիգերներ։
Առավելագույն
տակտավորման հաճախություն։
Թեմա 6` Հիշասարքեր։ Թեմա 7`
Միկրոպրոցեսորների հրամանների համակարգը: Թեմա 8` Հիշողության կազմակերպում: Թեմա 9`
Միկրոպրոցեսորի Ելք/Մուտք ենթահամակարգերը: Թեմա 10` Կառավարման համակարգ և
սինքրոնացում: Թեմա 11` Միկրոպրոցեսորի և կառավարման օբյեկտների հետ համագործակցության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ34. Հեռահաղորդակցության համակարգեր և ցանցերի ղեկավարում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից հեռահաղորդակցության համակարգերի կառուցման սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի
կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հեռահաղորդակցման համակարգերի կառուցման հիմնական
սկզբունքներին,
2. կհասկանա լոկալ, կամպուսային և գլոբալ համակարգչային ցանցերի կառուցման
սկզբունքները և եղանակները,
3. ծանոթ կլինի համակարգչային ցանցերի հուսալիության, հասանելիության և
անվտանգության ապահովման հիմնական եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տվյալների փոխանցման կապուղիների հիմնական տեսակները և նրանց կիրառումը
համակարգչային ցանցերի կառուցման համար: Թեմա 2` Հեռահաղորդակցման ցանցերում
տվյաների հասցեավորման, ուղևորման հիմնական սկզբունքները: Ցանցերի ֆիզիկական և
տրամաբանական բաժանում: IP ցանցեր: Թեմա 3 `Հեռահաղորդակցման ցանցերի և ներքին
ցանցի անվտանգության ապահովում: Active Directory համակարգչային ցանցում օգտագործողների
գրանցում և լիազորությունների կառավարում: Հեռահաղորդակցային ցանցի արտաքին պարագծի
պահպանման եղանակներ, միջցանցային էկրաններ: Թեմա 4` Հեռահաղորդակցման ցանցերի
մոնիտորինգի իրականացման եղանակներ:Թեմա 5` Տեղեկատվության փոխանցման անվտան145

գության ապահովումը ընդհանուր օգտագործման ցանցերում: Վիրտուալ մասնավոր ցանցերի
կառուցման սկզբունքները: IPSEC արձանագրություն:Թեմա 6` Տեղեկատվական համակարգերի և
հեռահաղորդակցության ցանցերի բարձր հասանելիության ապահովման եղանակներ:
Արխիվացում և պահուստային կրկնօրինակում:Թեմա 7` Հեռահաղորդակցման ցանցերի և
տեղեկատվական համակարգերի կառուցման և կառավարման միջազգային ստանդարտներ CoԲit,
ITIL, ITSM:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/Բ35. Հեռահաղորդակցության պրակտիկում (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն ,4 ժամ գործնական պարապմունք և 4 ժամ լաբորատոր
աշխատանք,
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
ժամանակակից
հեռահաղորդակցության համակարգերի կառուցման, շահագործման հիմնական սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մի շարք հեռահաղորդակցման համակարգերի կառուցման հիմնական
սկզբունքներին,
2. կիմանա լոկալ համակարգչային ցանցերի կառուցման եղանակները,
3. ծանոթ կլինի համակարգչային ցանցերում մոնիտորինգի, ուղղորդման և անվտանգության
ապահովման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հեռահաղորդակցային և տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 2` Հեռահաղորդակցման ծառայությունների տրամադրման հիմնական եղանակները: Երաշխավորված
հեռահաղորդակցային ծառայությունների որակի ապահովումը: Թեմա 3` Ներքին համակարգչային
լիազորությունների տրամադրում, լիազորությունների տարանջատում: Ցանցային ռեսուրսներին
հասանելիության տրամադրում: Թեմա 4` HTTP և FTP արձանագրություն, համապատասխան
սերվերների կառուցում, շահագործում և անվտանգության ապահովում: Թեմա 5`
Հակավիրուսային
պաշտպանության
իրականացում,
կենտրոնացված
հակավիրուսային
համակարգի կառուցում և շահագործում: Թեմա 6` Տեղեկատվական համկարգերի արտաքին
պարագծի պաշտպանություն, պաշտպանիչ միջցանցային էկրանի կառուցում և համալարում:
Թեմա 7` Ցանցերի տարանջատում: IP ցանցերում հասցեվորման և ուղղորդման ապահովում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:

6.

Կրթական այլ մոդուլներ

«Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտություն
0501/Բ33, 0502/Բ18, 0503/Բ26. Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք (4 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ԳԲՀ
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համակարգերի

կառուցման, շահագործման հիմնական սկզբունքներին և սարքերի հիմնական պարամետրերի
չափման մեթոդներին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մի շարք ԳԲՀ համակարգերի նախագծման և կառուցման հիմնական
սկզբունքներին,
2. կկարողանա ինքնուրույն կատարել մի շարք համակարգերի համակարգչային նախագծում:

Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության

«Էլեկտրոնիկա» մասնագիտություն
0503/Բ25. Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք (4 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային
սարքերի և ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ու
հիմնական պարամետրերի չափման
սկզբունքներին:
Պրակտիկայի արդյունքներ.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
ինտեգրալ
միկրոսխեմաների
համակարգչային
նախագծման
առանձնահատկությունները և դրանց արտադրման տեխնալոգիական սկզբունքները,
2. ներկայացնել
կիսահաղորդչային սարքերի
կարևոր պարամետրերի չափման
եղանակները:

Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
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«Ռադիոտեխնիկա և կապ»
մասնագիտություն
0501/Բ34. Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք (4շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից հեռահաղորդակցության համակարգերի կառուցման, շահագործման հիմնական սկզբունքներին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մի շարք հեռահաղորդակցման համակարգերի կառուցման հիմնական
սկզբունքներին,
2. կիմանա լոկալ համակարգչային ցանցերի կառուցման եղանակները,
3. ծանոթ կլինի համակարգչային ցանցերում մոնիտորինգի, ուղղորդման և անվտանգության
ապահովման սկզբունքներին:

Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննության
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

149

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.

1.

«Ռադիոֆիզիկա»,

2.

«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում»,

3. «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա»,
4. «Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում»։
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«Ռադիոֆիզիկա»

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկա»,

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկային մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055120.03.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկա» ծրագրով մագիստրատուրայի ընդունելությունը
կազմակերպվում է ըստ ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016/2017
ոստարվա ընդունելության կանոնակարգերի՝ հաստատված ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2015թ.
մարտի 31-ի նիստի № 6/5 որոշմամբ:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
 պատրաստել ռադիոֆիզիկայի բնագավառներում արդի գիտության նվաճումները յուրացրած
որակյալ կադրեր՝ ունակ ըմբռնելու դրանց զարգացման հեռանկարները,

 տալ իմացություն միկրոալիքային և ՏՀց տիրույթում ֆիզիկական խնդիրների համակարգչային
մեդելավորման և նախագծման սկզբունքների և դրանց առանձնահատկությունների
վերաբերյալ, ինչպես նաև ամբողջական նախագծերի իրականացման ունակություններ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու
ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի
տեսանկյունից,
Ա2. հասկանալ
ենթամիլիմետրային,
տերահերցային
և
օպտիկական
տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական
ալիքների
գեներացման,
տարածման
և
դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, կտիրապետի դրանց լուծման ուղիներին,
Ա3. ներկայացնել հիմնական կոմպոզիտային և անիզոտրոպ հաղորդականությամբ նյութերի
տեսակներն ու առանձնահատկությունները միկրալիքային և ՏՀց տիրույթներում և նրանցում
ընթացող ֆիզիկական ու քիմիական երևույթների առանձնահատկությունները,
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Ա4. բացատրել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցության առանձնահատկություններին
և
գիտության
ու
տեխնիկայի
տարբեր
բնագավառներում
դրանց
կիրառման
հնարավորություններին,
Ա5. բացատրել տարբեր նյութերի կողմից ռադիո ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, ռադիոտիրույթի աղբյուրների (գեներատորներ,
Ճառագայթիչ անտենաներ, ռեզոնատորներ և այլն), և ընդունիչների (դիոդներ, ընդունիչ
անտենաներ, ալիքատարներ և այլն) գործողության սկզբունքները, տարբեր ալիքի
երկարության մազերների և ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,
Ա6. ներկայացնել կապի ժամանակակից
պրոտոկոլները և ալգորիթմները,

համակարգերում

օգտագործվող

և

նախատեսվող

Ա7. դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները,

Ա8. պարզաբանել նանոմասշտաբներում ընթացող էլեկտրամագնիսական, միկրոմեխանիկական և
օպտիկական երևույթները, տեխնոլոգիական սահմանափակումները և մեխանիզմները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. աշխատել ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն իրականացնող
սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները,
Բ2. կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական
ալիքների տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն
ապահովող ֆիզիկական սկզբունքները,
Բ3. աշխատել գիտության, արտադրության, անվտանգության ու ռազմական
կիրառվող ժամակակից ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,

ոլորտներում

Բ4. տիրապետել ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային նմանակման ժամանակակից
համակարգչային ծրագրերին,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և
այլն) նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Բ6. իրականացնել
գնահատում,

նախագծային

սարքերում

փոխհամաձայնության

և

համատեղելիության

Բ7. օգտագործել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման առանձնահատկությունները ռադիո
տիրույթում, բարելավել ռադիոընդունիչների, ճառագայթիչների հիմնական պարամետրերը
հեռազննման և հեռակառավարման համակարգերի առանձին հանգույցներում,

Բ8. օգտագործել նանոմասշտաբային համակարգերի էլեկտրմագնիսական, միկրոմեխանիկական և
օպտիկական
հատկությունների
մասին
գիտելիքները
էլեկտրաֆիզիկական,
էլեկտրաքիմիական,
կենսաբանական
գործընթացներում
տեխնոլոգիական
բնույթի
սահմանափակումների գնահատման և նոր մեխանիզմների մոդելավորման համար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն)
դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և
գործնական լուծումներ առաջարկելու համար,
Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետազոտական խմբերում, ինչպես նաև
ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը,

Գ4. ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Սուգարք, եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց ընթացիկ
գնահատմամբ

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի, ֆիզիկական
հետազոտությունների, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտներում, ՀՀ ՏՏ ոլորտի և սարքերի նախագծման
ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան ձեռնարկությունների գրեթե բոլոր
մասնաճյուղերում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին հասանելի են տպագիր դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային
դասախոսություններ, համացանցային նյութեր:
Դասավանդման ձևերը՝ սովորական լսարանային և էլեկտրոնային գրատախտակների օգնությամբ,
լաբորատոր սարքավորումնեով, ինչպես նաև ինտերակտիվ (ներառյալ առցանց) դասավանդման
տարբերակներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական
խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրի
կաուցվածքը և բովանդակությունը:
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Համեմատվել և հաշվի են առնվել արտասահմանյան (The National Centre for Radio Astrophysics
(NCRA-TIFR): http://www.ncra.tifr.res.in/ncra, Delft University of Thechnology: http://radar.ewi.tudelft.nl/,
National Research Tomsk State University: http://en.viu.tsu.ru/news/project/3120/, Tusur University:
https://tusur.ru/en/degree-programs/master-programs/master-programs-radio-engineering, Taras Shevchenko
National University of Kyiv: http://www.univ.kiev.ua/ru/dep/rff/) մագիստրոսական ծրագրերի
նմանատիպ կրթական չափորոշիչները և առարկայական հենանիշերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1.
2. Օտար լեզու-1
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. Գործ.-4
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու,
ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
3. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և
նպատակների հիմնավորումները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine Բ. Feak, English in Today’s Research World’’ a Writing Guide, The University of
Michigan Press, USA,2003.
2. John M Swales and Christine Բ.Feak, Academic writing for Graduate Students, 2000, USA.
3. Сафроненко О.И., Резникова С.Ю., Academic English for students in sciences, СЗПД-ПРИНТ, 2013.

1.
2. Օտար լեզու 2
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. Գործ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (Բ2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
2. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով, որն
անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև
տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
12.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
_________________________________________________________________________________
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent PuԲlishing
Platform 2014
4. ETS, “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen, “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014.
6. Kaplan, “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016.
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1.

0501/Մ01

2.

Տեղեկատվական

տեխնոլոգիաները

3. 3 կրեդիտ

մասնագիտական ոլորտում
3.

2 ժամ/շաբաթ

4.

Գործ.-2

5.

Առաջին կիսամյակ

6.

Ստուգարք

7. Դասընթացի նպատակն է`


ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաստագիտական ոլորտների
մերձեցման հետևանքով տեղի ունեցող արդի մոտեցումների տեխնոլոգիաների և համակարգերի
զարգացմանը,



ուղենշել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման
հեռանկարները,



սովորեցնել

ժամանակակից

ծրագրային

փաթեթների

կիրառումը

ռադիոֆիզիկայի

տարբեր

ոլորտներում:


Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


լուսաբանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտական ոլորտները,



ներկայացնել համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգերի կառուցման
եղանակները,



լուսաբանել տվյալների փոխանցման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագիտական ոլորտների հիմնական սկզբունքները,



կիրառել մասնագիտական հետազոտություններում օգտագործվող ժամանակակից ծրագրային
փաթեթները

(LaԲView,

MatlaԲ/simulink,

comsol

multiphysics

և

այլն)

մասնագիտական

հետազոտություններում,

8.



կոռուցել համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր,



մոդելավորել տարբեր տիպի էլեկտրադինամիկական համակարգեր։

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.


հիմնավորել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

դերն ու կիրառությունը մասնագիտական

հետազոտություններում,


նկարագրել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման
հեռանկարները,



հիմնավորել տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը:
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9. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,



գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և ոչ
առցանց ռեժիմներում:

10. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 Դասընթացը ավարտվում է ընթացիկ աշխատանքների ստուգումներով և ռեֆերատով։
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ։

2.

Համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր:

3.

Ավտոմատացման սարքավորումներ և նրանց կիրառման ոլորտները:

4.

Ինֆորմացիայի մշակման համակարգեր:

5.

Փուլային ավտոմատ համաձայնեցման համակարգեր։

6.

Ազդանշանների սպեկտրալ վերլուծություն և հետազոտություն, Ֆուրյե արագ ձևափոխություն։
Պարսևալի (Էներգիայի) թեորեմի կիրառումը ծրագրային փաթեթներում:

7.

Թվային և անալոգային տարբեր մոդուլացիաների ստացումը և վերլուծությունը ժամանակակից
համակարգչային ծրագրային փաթեթներով։

8.

Ազդանշանների վիճակագրական մշակում։

9.

Տրաբեր ալիքատարային համակարգերի (մետաղական և դիէլեկտրական ալիքատարեր, շերտավոր և
միկրոշերտավոր գծեր) մոդելավորում և վերլուծություն ։

Հիմնական գրականության ցանկ
1.

R.Բiter, T.Mohiuddin, M.Nawrocki, LaԲView Advanced programming techniques, CRC press, 2006.

2.

M.TaԲataԲaian, Comsol 5 for Engineers, (Multiphysics Modeling), Mercury Learning and Information,
Massachusetts New Delhi, 2016.

3.

Glendinning E.H., McEwan John, Oxford English for Information Technology: Student Բook (Second Edition),
Oxford: University Press, ISԲN: ISԲN 978-0-19-457492-1, 2006.

4. Workshop on Computational Modelling. EMC-Zurich Singapore 2006. P. 1–86.
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1. 0501/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել

3. 3 կրեդիտ

5. դաս.- 1, գործ.-1
7. Ստուգարք
ժամանակակից

գիտահետազոտական

աշխատանքների

կազմակերպման և պլանավորման առանձնահատկություններին:
 լուսաբանել

գիտական

հետազոտությունների

մեթոդաբանությունը

և

հիմանական

ժամանակագրությունը, գիտական հետազոտություւներում տվյալների փորձարարական գրանցման,
տեսական մեկնաբանություն, համակարգչային մշակաման և նմանակաման արդի եղանակները:
 ուղենշել գիտական աշխատանքների կատարման ձևաչափերը և էթիկայի նորմերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական մոտեցումները:
2. լուսաբանել

հետազոտությունների

տվյալ

բնագավառում

հետաքրքրություն

ներկայացնող

ակնարկային գրականությունը և առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող եղանակները:
3. ներկայացնել գիտական հետազոտություններ արդյունքների ներկայանալի մատուցում և հարցերի
քննարկում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. նկատի ունենալ գիտական էթիկայի նորմերը գիտահետազոտություն աշխատանք կատարելիս:
5. վերլուծել հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների բազան՝ մոտեցման եղանակները:
6. պատկերացնել հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
փորձարարական առանցքային արդյունքները ժամանակակից գիտական հետազոտություւներում:
8. առաջադրել խնդիրներ ատենախոսական աշխատանքում և տալ դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ժամանակակից գիտական
սկզբունքներ և մեթոդներ:

հետազոտությունների

կատարման

և

ձևակերպման

հիմնական

2. Ատենախոսության ձևակերպման առանցքային փուլեր և եղանականեր:
3. Գիտական գործունեության էթիկայի նորմեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում են քննարկումներին,
կարդում են լրացուցիչ գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարք.
պատասխաններ պահանջող հարցումներ և թեստեր (նաև համակարգչային):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:
2. Գիտություն և գիտական հետազոտություններ:
3. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:
4. Ատենախոսական հետազոտություների հիմանկան փուլերը:
5. Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:
6. Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:
7. Գիտական էթիկայի նորմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.И.Комлацкий, С.в. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных исследований:
учебное пособие", Феникс, 2014,
2. GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008,
3. M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in Science", Cowan
University, 2005.
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2 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ոսանողին ծանոթացնել ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի բնագավառներում արդի գիտության
նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները.


վերլուծել ժամանակակից գերզգայուն չափիչ
սկզբունքները և դրանց հնարավորությունները.



վերլուծել ինֆորմացիայի մշակման արագագործության մեծացմանը միտված ժամանակակից

սարքերի

հիմքում

ընկած

ֆիզիկական

հետազոտություններն ու զարգացման ակնկալվող ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. յուրացնել քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները.
2. տիրապետել նանոմասնիկներում ու նանոկառուցվածքներում ընթացող էլեկտրադինամիկական
պրոցեսների հետազոտման եղանակներին.
3. հասկանալ ազդանշաններ ձևավորման և կառավարման ժամանակակից մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ունակ կլինի կիրառել կիրառել հետազոտման քվանտամեխանիկական մեթոդները կապի և
կոդավորման համակարգերում.
5. կգնահատի ինֆորմացիայի մշակման համակարգերում կիրառվող տարատեսակ ալիքային
պրոցեսների արդյունավետությունը.
6. կվերլուծի նյութի հետ էլեկտրամագնիսական ալիքի փոխազդեցության պրոցեսների կիրառման
նորագույն հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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ունակ կլինի
7. յուրացնել և վերլուծել գիտական հրապարակումների բովանդակությունը՝ կատարելով
անհրաժեշտ հետևություններ.
8. արդյունավետ պլանավորել կիրառական էլեկտրադինամիկայի ոլորտին առնչվող հիմնական
սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
9. մասնակցել գիտական բանավեճերին, հանդես գալ սեմինարներում և ձևակերպել գիտական
արդյունքների հրապարակումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնել նանոմետրական չափերում ալիքի տեղայինացման և կառավարման հիմնական
սկզբունքները.
2. թվարկել ինֆորմացիայի արագընթաց մշակորմն ապահովող ֆիզիկական պրոցեսները, դրանց
կիրառման ընթացքում հանդես եկող խնդիրներն ու հաղթահարման ուղիները,
3. նկարագրել միաֆոտոն ճառագայթման աղբյուրների ստեղծման եղանակներն ու առնձին
ֆոտոնի գրանցման ուղիները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ.
2.

ուսանողական սեմինարներ.

3. հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
հանձնվում է գիտական գրականության վերլուծության արդյունքում ձևավորված ռեֆերատի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. քվանտային հեռահաղորդակցություն և կոդավորում.
2. գերցածր ջերմաստիճաններ, հնարավոր կիրառությունները.
3. գերբարձր լուծունակության մանրադիտակում և սպեկտրասկոպիա
4. ինֆորմացիայի մշակման արագագործ համակարգեր.
5. կիսահաղորդչայն նանոէլեկտրոնիկա.
6. միաֆոտոն ճառագայթման աղբյուրների
7. նանոպլազմոնիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

G. Cariolaro, Quantum Communications, in Signals and Communication Technology,Springer (2015).
L. Novotny, Բ. Hecht; Principles of Nano-Optics, Amazon (2012).
S.G. Tan, M.Բ.A. Jalil; Introduction to the physics of nanoelectronics (2008).
R. Chiao, J. Garrison; Quantum Optics, Oxford (2008).

1. 0501/Մ04
Ռադիոէլեկտրոնային հեռազննում և հեռակառավարում
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործն.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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ուսանողներին ծանոթացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային
եղանակներին



ծանոթացնել մերձերկրյա և երկրից հեռու գտնվող օբյեկտների, ինչպես նաև մթնոլորտի
պարամետրերի հետազոտման մեթոդներին հեռազննման միջոցով



ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի
սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային եղանակները
2. ներկայացնել հեռազննման միջոցով օբյեկտների պարամետրերի հետազոտման հիմնական
մեթոդները
3. ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի
սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել հեռազննման
և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի օպտիմալ
ընտրություն տարբեր խնդիրների լուծման համար:
5. կիրառել հեռազննման
և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը
առաջարկված խնդրի լուծման համար,
6. գնահատել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի
արդյունավետությունը տվյալ խնդրի լուծման ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
8. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների հիմնական
սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կարող է ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները
2. կարող է ներկայացնել հեռազննման միջոցով օբյեկտների պարամետրերի հետազոտման
հիմնական մեթոդները
3. կարող է գնահատել հեռազննման
և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի արդյունավետությունը տվյալ խնդրի լուծման ժամանակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում, անց է կացնում քննարկում,
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Ռադիոէլեկտրոնային հեռազննման և հեռակառավարման հիմնական սկզբունքները
2. Օբյեկտների ռադիոէլեկտրոնային հեռազննման ֆիզիկական հիմունքները
3. Ռադիոէլեկտրոնային հեռազննման և հեռակառավարման համակարգերի գործողության
հեռավորությունը
4. Հեռազննման և հեռակառավարման համակարգերի գործողության ճշգրտությունը
5. Օբյեկտի արագությունը ևկոորդինատը որոշող համակարգեր
6. Ազդանշանի արտազատումը աղմուկներից
7. Օպտիկական հեռազննում և հեռակառավարում
8. Ջերմային ռադիոհեռազննում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Առաքելյան, Ռադիոտեխնիկական համակարգեր, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն-2010.
2. Merill Skolnik, Radar Ha 2013 Բy SciTech PuԲlishingndԲook, 2008.
3. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий,
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.
4. William L. Melvin, James A. Scheer, Principles of Modern Radar, SciTech PuԲlishing 2013.

1. 0501/Մ05
2. Միկրոալիքային և տերահերցային ալիքների ֆիզիկա
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.- 2
6. 1-ին՝աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների
առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին


ծանոթացնել միկրոալիքային և տերահերցային ճառագայթման աղբյուրների, ընդունիչների,
տեղայնացման և ուղղորդման համակարգերի աշխատանքին:



ծանոթացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթներում գործող համակարգերի
առանձնահատկություններին և նրանց լայն կիրառման հեռանկարներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների առանձնահատկություններն ու
հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանել միկրոալիքային և տերահերցային ճառագայթման աղբյուրների, ընդունիչների,
տեղայնացման և ուղղորդման համակարգերի աշխատանքը,
3. ներկայացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթներում գործող համակարգերի
առանձնահատկություններին և նրանց լայն կիրառման հեռանկարները:

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների ճառագայթման աղբյուրները
գործնական խնդիրների լուծման համար,
6. կատարել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների ճառագայթման ընդունիչների
օպտիմալ ընտրություն տվյալ խնդիրի լուծման համար,
7. գնահատել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների համակարգերի պարամետրերի
համապատասխանությունը տվյալ խնդիրի լուծման համար
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8. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել ժամանակակից միկրոալիքային
և տերահերցային համակարգերի վերաբերյալ, վերլուծել տեղեկատվությունը և անել
եզրակացություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների առանձնահատկություններն ու
հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանել միկրոալիքային և տերահերցային ճառագայթման աղբյուրների, ընդունիչների,
տեղայնացման և ուղղորդման համակարգերի աշխատանքը,
3. նկարագրել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթներում գործող համակարգերի
առանձնահատկություններին և նրանց լայն կիրառման հեռանկարները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում,
վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միկրոալիքային և տերահերցային աղբյուրներ:
2. Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների տեղայնացման համակարգեր:
3. Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների ուղղորդման համակարգեր:
4. Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների ընդունիչներ:
5. Միկրոալիքային և տերահերցային սպեկտրասկոպիայի հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sakai, Terahertz optoelectronics, Springer, Բerlin.-2004.
2. Mittleman, Terahertz sensing, , Springer, Բerlin. -2002.
3. HandԲook of terahertz technology for imaging,sensing and communications, Edited Բy Daryoosh Saeedkia,
Woodhead PuԲlishing Limited, p.678,-2013.
4. Yun-Shik Lee, Principles of Terahertz Science and Technology, Springer, p.347,-2009.
5. Créidhe O’Sullivan, J. Anthony Murphy, Terahertz Sources, Detectors, and Optics, SPIE Field Guides,
Volume FG28, John E. Greivenkamp, Series Editor, Բellingham, Washington USA,-2012.
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1. 0501/Մ06
2. Անտենաներ և ռադիոալիքների տարածում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (ներառյալ տերահերցային
տիրույթի) աշխատանքի սկզբունքների և բնորոշող պարամետրերի և բնութագրերի հետ,
 ծանոթացնել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (ներառյալ տերահերցային տիրույթի)
ալիքների տարածման առանձնահատկությունների հետ,
 ուղենշել ԳԲՀ և տերահերցային ալիքների անտենաների (ինչպես նաև անտենային ցանցերի)
զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հաշվարկել կամայական անտենայի ճառագայթման դաշտը հեռու գոտում,
2. ծանոթ կլինի լայն դասի անտենաների, իրենց բնութագրող պարամետրերի և
յուրահատկությունների հետ,
3. ծանոթ կլինի տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների ալիքների տարածման
յուրահատկությունների հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. խնդրի դրվածքից ելնելով կկարողանա ընտրել անհրաժեշտ ռադիոհաճախային տիրույթը և
անտենայի տեսակը,
5. նախագծել անտենային համակարգ և իրականացնել պարամետրերի չափում,
6. ընտրել հաղորդչի և ընդունիչի միջև կապուղու տարբերակը (ուղիղ տեսանելիություն,
անդրադարձում մթնոլորտի անհամասեռություններից, արբանյակային կապ և այլն):

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնել լայն դասի անտենաների աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրող պարամետրերը,
2. նկարագրել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների ալիքների տարածման
յուրահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, նոր տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
Դասընթացի ավարտին անց է կացվում բանավոր ամփոփիչ քննություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.

Անտենայի դաշտի հաշվարկ, պարամետրեր,

2.

Անտենաների տեսակները,

3.

Անտենային ցանցեր,

4.

Իդեալական ռադիոկապի հավավարում և առանձնահատկությունները իրական կապուղու
համար,

5.

Երկարալիքային ճառագայթման տարածման յուրահատկությունները,

6.

Կարճալիքային ճառագայթման տարածման յուրահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Г. Марков, Д. Сазонов, "Антенны", Энергия, 1975.
Г. Марков, Б. Петров, Г. Грудинская, "Электродинамика и рспространение радиоволн", Сов. радио.
1979.
3. S. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas", http://eceweԲ1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa
4. T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005

1. 0501/Մ07
2. Ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկա
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ոսանողին ծանոթացնել ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկայի բնագավառներում
գիտության նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները.


վերլուծել դիէլեկտրիկական ալիքատարներում
տարածման առանձնահատկություններ.



վերլուծել ինֆորմացիայի օպտիկական մշակումն ապահովող արագընթաց ոչ գծային

և

օպտիկական

մանրաթելերում

արդի
լույսի

երևույթների հնարավոր կիրառությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիրաք և իմացություն
1. յուրացնել լույսի տարածման միամոդ և բազմամոդ ռեժիմները դիէլեկտրիկական
ալիքատարներում.
2. տիրապետել օպտիկական երկկայունության երևույթի
հանդես գալու պայմաններին և
կիրառություններին.
3. յուրացնել օպտիկական ազդանշանների ձևավորման և կառավարման ժամանակակից
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. տիրապետել կիսահաղորդչային և օպտիկական մանրաթելային լազերների գործողության
սկզբունքներին,
8. իրականացնել համաձայնեցված կապ լազերի և օպտիկական մանրաթելի միջև,
9. տիրապետել Մախ-Ցենդերի և երկուղի ալիքատարային ինտերֆերոմետրերի օգնությամբ
լուսային ազդանշանի մոդուլացման եղանակներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ունակ կլինի
10. յուրացնել և վերլուծել գիտական հրապարակումների բովանդակությունը՝ կատարելով
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անհրաժեշտ հետևություններ.
11. արդյունավետ պլանավորել ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկա ոլորտին առնչվող հիմնական
սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
12. մասնակցել գիտական բանավեճերին, հանդես գալ սեմինարներում և ձևակերպել գիտական
արդյունքների հրապարակումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնել դիէլեկտրիկական ալիքատարներում լուսային ազդանշանի տարածման
հիմնական սկզբունքները.
2. թվարկել ինֆորմացիայի արագընթաց մշակորմն ապահովող օպտոէլեկտրոնային պրոցեսները,
դրանց կիրառման ընթացքում հանդես եկող խնդիրներն ու հաղթահարման ուղիները,
3. նկարագրել կիսահաղորդչային և մարաթելային կոհերենտ ճառագայթման աղբյուրների
կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ.
2.

սեմինարներ.

3. հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը հանձնվում է կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների հիման վրա
ձևավորված հարցաշարի գնահատման միջոցավ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինֆորմացիայի հաղորդման և մշակման օպտիկական համակարգեր.
2. Դիէլեկտրական օպտիկական ալիքատարներ.
3. Մախ- Ցենդերի և երկուղի ալիքատարային ինտերոմետրեր.
4. Օպտիկական հիսթերեզիս և երկկայունություն.
5. Կիսահաղորդչային և օպտիկական մանրաթելային լազերներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K.J. EԲeling, Integrated Optoelectronics, Springer, 1993.
2. Բ.E.A Saleh, M.C. Teich, Fundamental of Photonics, Wiley, 1991
3. L. Coldren, S. Corzine, Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, Wiley, 1995.

1. 0501/Մ08
Ժամանակակից կապի համակարգեր
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում ինֆորմացիայի
հաղորդման տեսական հիմունքներին


ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլացման
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եղանակներին


ներկայացնել կապի համակարգերի հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները և տվյալ
ոլորտի զարգացման հեռանկարները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու համակարգերի կառուցման սկզբունքները, տրամաբանական և ֆիզիկական
կառուցվածքը ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները անլար ցանցերում
2. ներկայացնելու ժամանակակից կապի համակարգերի հիմնական տեսակները, դրանց
աշխատանքի սկզբունքները
3. հասկանալու թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգերի աշխատանքի
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կարող է իրականացնել ժամանակակից կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
5. գնահատել կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ
6. նախագծել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցները հաշվի առնելով համակարգի
առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
8. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների հիմնական
սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կարող է իրականացնել ժամանակակից կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
2. գնահատել կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ
3. նախագծել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցները հաշվի առնելով համակարգի
առանձնահատկությունները
7. կարող է իրականացնել ժամանակակից կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
8. գնահատել կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ
9. նախագծել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցները հաշվի առնելով համակարգի
առանձնահատկությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
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է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները:
Կապի համակարգերի կառուցման տրամաբանական և ֆիզիկական կառուցվածքը:
Համակարգերի կառուցման սկզբունքները ինֆորմացիայի մշակման անլար ցանցերում:
Թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Բ. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.
S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.
Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” CamԲridge University Press, 2005.
Khoa N. Le, “Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Diversity for Future Wireless Systems,”
School of Engineering University of Western Sydney, Australia, 2010.

1. 0501/Մ09

2. Ոչ գծային և պարամետրական երևույթներ

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. Առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում տեղի ոնեցող ոչ գծային և
պարամետրական երևույթներին


ծանոթացնել ոչ գծային շղթաներում կատարվող երևույթների վերլուծության եղանակներին:



ծանոթացնել ԳԲՀ և օպտիկական տիրույթներում գործող ոչ գծային համակարգերում կատարվող
երևույթների առանձնահատկություններին և այդ երևույթների լայն կիրառման հեռանկարներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել ոչ գծային և պարամետրական երևույթները, ինչպես նաև այն համակարգերը՝ որտեղ
կարող են ի հայտ գալ նշված երևույթները:

2.

լուսաբանել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի անհրաժեշտությունը
ռադիոէլեկտոնիկայի մի շարք կարևոր խնդիրների, մասնավորապես՝ հեռահաղորդակցության
ոլորտի խնդիրների լուծման համար,

3.

ներկայացնել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի կառուցվածքը, նրանց աշխատանքի
սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել ոչ գծային և պարամետրական ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը ազդանշանների
գեներացման և ուժեղացման համար,

5.

կատարել տրված խնդրի լուծման համար համապատասխան ոչ գծային կամ պարամետրական
սարքերի օպտիմալ ընտրություն,

6.

գնահատել ազդանշանների ոչ գծային աղավաղումները տրված ռադիոէլեկտրոնային
համակարգերում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել ժամանակակից ոչ գծային և
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պարամետրական ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի վերաբերյալ, վերլուծել
տեղեկատվությունը և անել եզրակացություններ
8.

արդյունավետ կազմակերպել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի հետազոտման և
վերլուծության հիմնական սկզբունքների յուրացման ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնել ոչ գծային և պարամետրական շղթաներում կատարվող տատանումների
վերլուծության հիմնական մեթոդները,
4. թվարկել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի միջոցով իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
5. նկարագրել ինքնատատանողական համակարգերի աշխատանքը, վերլոծության եղանակները,
կայունության չափանիշները և ինքնագրգռման ռեժիմները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է ցուցադրական փորձեր և
տեսանյութերի ցուցադրում, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր
(թղթի վրա կամ կոմպյուտերացված) :
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ոչ գծային և պարամետրական երևույթներ:

2.

Ոչ գծային տարրեր և դրանց բնութագրերը:

3.

Ազդանշանների և սպեկտրների փոխակերպումները ոչ գծային համակարգերում:

4.

Ինքնատատանողական համակարգեր:

5.

Արտաքին ազդեցությունը ոչ գծային ընտրողունակ համակարգի վրա:

6.

Պարամետրական ուժեղացում և գեներացում:

7.

Ոչ գծային և պարամետրական երևույթների առանձնահատկությունները ԳԲՀ և օպտիկական
տիրույթներում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

V. Damgov, Nonlinear and Parametric Phenomena, Theory and Applications in Radiophysical and Mechanical
Systems, World Scientific PuԲlishing,-2004.
В. С. Андреев, Теория нелинейных электрических цепей: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь,
280 с., 1982.
Ռ.Ա. Ղազարյան, Ռադիոտեխնիկական ոչգծային և պարամետրական շղթաների տեսություն,
Երևան, Լույս, -1987:
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1. 0501/Մ10
2. Էլեկտրոնային սարքերի ծրագրավորում
3. 3 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գարծ.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներին (VHDL,
Verilog)


ծանոթացնել անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի, թվային
համակարգերի մոդելավորման սկզգունքներին



ներկայացնել VHDL լեզվի կառուցվածքը, էլեկտրոնային համակարգերի տարրերի նկարագրման
եղանակները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու էլեկտրոնային սարքավորումները նկարագրող և ծրագրավորող լեզուների
կիրառման սկզբունքները
2. ներկայացնելու անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
առանձնահատկությունները
3. հասկանալու VHDL լեզվի կառուցվածքը, ալգորիթմական առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կարող է կիրառել էլեկտրոնային սարքերի մոդելավորման և նախագծման գործիքներ (Xilinx
ընկերության ISE14.7 միջավայրը)
5. կտիրապետի անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
սկզբունքները
6. նախագծել էլեկտրոնային սարքերը կիրառելով ծրագրավորման VHDL լեզուն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
8. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների հիմնական
սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. պատկերացնելու է էլեկտրոնային սարքավորումները նկարագրող և ծրագրավորող լեզուների
կիրառման սկզբունքները
2. ներկայացնելու է անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
առանձնահատկությունները
3. հասկանալու է VHDL լեզվի կառուցվածքը, ալգորիթմական առանձնահատկությունները
4. կարող է կիրառել էլեկտրոնային սարքերի մոդելավորման և նախագծման գործիքներ (Xilinx
ընկերության ISE14.7 միջավայրը)
5. կտիրապետի անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
սկզբունքները
6. կաորղ է նախագծել էլեկտրոնային սարքերը կիրառելով ծրագրավորման VHDL լեզուն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
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գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներ VHDL, Verilog:Անալոգային, թվային և
խառը էլեկտրոնային համակարգեր,թվային համակարգերի մոդելավորում: Վարքային տարրեր:
Կառուցվածքային տարրեր: Ստուգման համակարգեր: Վերլուծություններ և գործարկում
2. VHDL լեզվի համեմատությունը ալգորիթմական լեզուների հետ: Մեկնաբանություններ,
նույնացուցիչներ, հանգուցային բառերը, տվյալների տեսակները:
3. Սկալյար տեսակներ: Ենթատեսակներ: Ամբողջ թվերի տեսակներ: Սահող ստորակետով թվերի
տեսակներ: Ֆիզիկական մեծությունների տեսակներ, Ժամանակի տեսակներներ: Թվակրկվող
տեսակներ: Նշաններ, Բուլյան, “Standard Logic” տեսակներ:
4. Հաջորդական արտահայտութուններ: Զանգվածի տեսակներ և օպերատորներ: Մոդելավորման
հիմնարար կառույցները, ենթածրագրեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

1.

Douglas L. Perry, “VHDL: Programming Բy Example”, McGraw-Hill 2002.

2.

Pter J. Ashenden, Jim Lewis, “The designer’s guide to VHDL, Third Edition,” Elseiver Inc. 2008.

3.

Samir Palnitkar, “Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition,” Prentice Hall
PTR 2003.

1. 0501/Մ11
2. Տերահերցային և միկրոալիքային սպեկտրոսկոպիա
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գարծն.-4
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրոսկոպիայի կարևորությանը գիտական և կիրառական
ոլորտներում,
 ծանոթացնել (տեսականորեն և փորձնականորեն) տարբեր տիպի սպեկտրոմետրերի աշխատանքի
սկզբունքների և հնարավորությունների հետ,
 պարզաբանել տերահերցային տիրույթի մեծ պոտենցիալը և հեռանկարները սպեկտրոսկոպիկ
հետազոտություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

մշակել և ներկայացնել հետազոտվող նյութի բնութագրերը ելնելով սպեկտրոսկոպիկ չափումներից,

2.

ծանոթ կլինի լայն դասի սպեկտրոմետրերի և սպեկտրոմետրիկ մեթոդների հետ,

3.

ծանոթ կլինի վերջերս մշակված ժամանակային տիրույթի տերահերց սպեկտրոսկոպիայի հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. խնդրի դրվածքից ելնելով կկարողանա ընտրել անհրաժեշտ հաճախային տիրույթը և
սպեկտրոմետրիկ չափման եղանակը, ինչպես նաև սպեկտրոմետրի կառուցվածքը,
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10. նախագծել սպեկտրոմետր ելնելով միջազգային շուկայում առկա հանգույցներից,
11. իրականացնել սպեկտրոմետրի ելքային տվյալների համակարգչային մշակում ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

ներկայացնել լայն դասի սպեկտրոմետրերի աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրող
պարամետրերը,

2.

ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա նախագծել սպեկտրոմետր ելնելով առկա և
գնմամբ հասանելի հանգույցներից:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, նոր տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
Դասընթացի ավարտին անց է կացվում բանավոր ամփոփիչ քննություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Միկրոալիքային և տերահերցային սպեկտրոսկոպիայի կիրառությունները գիտական և
գործնական ոլորտներում,

2.

Միկրոալիքային սպեկտրոսկոպիա,

3.

Տերահերցային տիրույթի տեխնիկա (աղբյուրներ, դետեկտորներ և այլն),

4.

Տերահերցային սպեկտրոսկոպիա,

5.

Ժամանակային տիրույթում տերահերց սպեկտրոսկոպիա,

6.

Տերահերցային ալիքատարներում գերբարակ նմուշների սպեկտրոսկոպիա:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

C. H. Townes, A.L. Schawlow, "Microwave Spectroscopy", Dover PuԲlication, 2012
"Terahertz Spectroscopy" ed. Բy Susan Dexheimer, CRS Press, 2007
"Terahertz Spectroscopy and Imaging" ed. Բy K.Peiponen, J. Zeitler. M. Kuwata-Gonokami, Spriger,
2013.

1. 0501/Մ12
2. Ռադիոաստղագիտություն
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ՝գարնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոաստղագիտության զարգացման հիմնական փուլերին և
ձեռքբերումներին։
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 ծանոթացնել ռադիոաստղագիտական հետազոտությունների պայմաններին:
 ներկայացնել ռադիոաստղագիտական դիտարկումների և ուսումնասիրությունների համար կիրառվող
համակարգերի նկարագրությունը և աշխատանքային սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ռադիոաստղագիտության ոլորտի հիմնական սկզբունքները, արդի մոտեցումների
տեխնոլոգիաների և համակարգերի զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանել ռադիոաստղագիտական ուսումնասիրությունների խնդիրների լուծման
միասնական մոտեցման եղանակները,
3. ներկայացնել ռադիոաստղագիտական դիտարկումների և դրանք իրականացնող համակարգերի
զարգացման հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել ռադիոաստղագիտական ոլորտի հիմնական սկզբունքները,
5. վերլուծել գրանցված տվյալների մշակման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման
եղանակները,
6. գնահատել ռադիոաստղագիտության ոլորտի զարգացման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
8. արդյունավետ պլանավորել ռադիոաստղագիտության ոլորտի հիմնական սկզբունքների
յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. ներկայացնել ռադիոաստղագիտության ոլորտի հիմնական սկզբունքները,
2. թվարկել տվյալների ընդունման և մշակման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցմները,
3. նկարագրել ռադիոաստղագիտության ոլորտի զարգացման հեռանկարները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականություն ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
Համառոտ պատասխաններ պահանջող հարցեր (թղթի վրա) :
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռադիոաստղագիտության մասին ներածական տեղեկատվություն:
2. Անտենայի աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրիչները:
3. Անտենաների տեսակները:
4. Ռադիոմետրի աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրիչները:
5. Ռադիոմետրերի տեսակները։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ․Մ. Թովմասյան, Ռադիոաստղագիտություն
2. Каплан С.А. Элементарная радиоастрономия
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1. 0501/Մ13

2. Միկրոալիքային մանրադիտարկում

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել միկրո և նանո մասշտաբային հետազոտություններում և դիտազննման
մեջ օգտագործվող զոնդային տեսածրող մարադիտակների տեսակներին, նրանց աշխատանքի
հիմնական

սկզբունքներին

և

համապատասխան

ոլորտներում

օգտագործման

առանձնահատկություններին:
 սովորեցնել միկրալիքային տիրույթում մանրադիտման յուրահատկություները՝ ուսումնասիրության
հնարավոր ոլորտները, երևույթները և օբյեկտները, ինչպես նաև դիտազննման մեթոդները
յուրաքանչյուր դեպքում:
 պարզաբանել միկրոալիքային տիրույթում տվյալների գրանցման, մշակաման և դասակարգման
խնդիրների լուծման արդի եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել զոնդային տեսածրող մարադիտարկման հիմնական սկզբունքները, օգտագործվող
տեխնոլոգիաների արդի մոտեցումները և զարգացման միտումները:

2.

լուսաբանել միկրոալիքային տիրույթի մանրազննման հետազոտուտություններում տվյալների
հավաքման և մշակման խնդիրների միասնական լուծման եղանակները:

3.

ներկայացնել

տեսածրող

մարադիտարկման

ոլորտների

զարգացման

հեռանկարները

և

տեղնոլոգիական հիմքերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել մարադիտակման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները:

5.

վերլուծել ստացված տվյալներ՝ մշակման խնդիրների միասնական մոտեցման եղանակները հիման
վրա:

6.

գնահատել զոնդային տեսածրող մարադիտարկման զարգացման իրական հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

օգտվելով տեղեկատվական զանազան աղբյուրներից՝ դասակարգել և վերլուծել տեսական և
փորձարարական արդյունքները:

8.

արդյունավետ պլանավորել առաջադրված խնդիրների լուծման սկզբունքային ուղիներն ու
ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

տեսածրող մարադիտարկման հիմնական սկզբունքները:

2.

միկրալիքային մանրադիտարկման տեղնոլոգիական հենքը և շահագործման մեթոդները:

3.

զոնդային տեսածրող մարադիտարկման պետենցիալն ու զարգացման հեռանկարները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք, անց է կացնում սեմինար քննարկումներ:
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ուսանողները

2.

լսարանում

գործընթացին

անձնական

օգտագործում

են

ունկնդրում

են

դասախոսություն՝

քննարկումներով,

ստացած

գիտելիքները

գործնական

հանձնարարված

մասնակցություն

պարապմունքների
խնդիրները

ունենալով
ընթացքում

լուծելու

համար՝

օգտագործելով լրացուցիչ գրականության և ինտերակտիվ նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
մանրամասն պատասխաններ պահանջող հարցումներ և թեստեր
վերջնական ռեֆերատիվ աշխատանք:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

(նաև համակարգչային),

1.

Տեսածրող զոնդային մանրադիտակներ. տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները:

2.

Մոտակա դաշտի տեսածրող միկրալիքային մանրադիտակ (ՄԴՏՄՄ)

3.

Տեսական հիմք. տարածման գծային և խոտորման տեսություններ:

4.

Համակարգչային

նմանակման

մեթոդներ.

սահմանափակ

քանակությամբ

տարրերով

և

ժամանակային հանգույցներով մոդելներ:
ՄԴՏՄՄ

5.

դիէլեկտրիկական

և

մետաղական

հոծ

և

բարակ

թաղանթային

նմուշների

ուսումնաիրության համար:
6.

ՄԴՏՄՄ կիսահաղարդչյային սարքերի և համակարգերի հետազոտման համար:

7.

ՄԴՏՄՄ մագնիսական խառնուրդային նյութերի և դոմենային կառուցվածքների բնութագրման
համար:
ՄԴՏՄՄ կենսաբանական նմուշներում և օրգանական միացություններում դիտազննման համար:

8.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K. Lee, H. Melikyan, A. ԲaԲajanyan, Բ. Friedman, "Near-Field Microwave Microscopy for Nanoscience and
Nanotechnology", Springer, 2011.
2. S.M. Anlage, V.V. Talanov, A.R. Schwartz, "Principles of Near-Field Microwave Microscopy", Springer, 2007.
3. P. Samori, ed., "Scanning ProԲe Microscopies Բeyond Imaging: Manipulation of Molecules and
Nanostructures", Wiley-VCH, 2006.
4. N. Yao, Zh. Lin Wang, eds. "HandԲook of Microscopy for Nanotechnology", Kluwer Academic PuԲ., 2005.
5. J.A. Kiernan, I. Mason, eds, "Microscopy and Histology for Molecular Բiologists: A User’s Guide", Portland
Press, 2002.
6. R.T. GiԲerson, R.S. Demaree, "Microwave Techniques and Protocols", Springer, 2001.
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Շարժական կապի համակարգեր
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում ինֆորմացիայի
հաղորդման տեսական հիմունքներին


ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլացման
եղանակներին



ներկայացնել կապի համակարգերի հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները և տվյալ
ոլորտի զարգացման հեռանկարները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. պատկերացնելու մոբիլ կապի կառուցվածն ու հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները
2. յուրացնելու շարժական կապի համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց
նախագծման սկզբունքները
3. հասկանալու շարժական կապի համակարգերի յուրահատկությունները, ազդանշանների
ձևավորման եղանակները և կապուղիների կառուցման ձևերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել շարժական կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների նախագծում
5. կտիրապետի տարբեր տիպի շարժական համակարգերի նախագծման և պլանավորման
հմտություններին
6. շարժական բջջային համակարգերում ազդանշանների տարածման կորուստների` կապված
տեղանքի յուրահատկությունների հետ հաշվարկման սկզբունքներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
8. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների հիմնական
սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. պատկերացնելու է մոբիլ կապի կառուցվածն ու հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները
2. տիրապետոլոը է շարժական կապի համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց
նախագծման սկզբունքները
3. հասկանալու է շարժական կապի համակարգերի յուրահատկությունները, ազդանշանների
ձևավորման եղանակները և կապուղիների կառուցման ձևերը
4. կարող է իրականացնել շարժական կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
9. կտիրապետի տարբեր տիպի շարժական համակարգերի նախագծման և պլանավորման
հմտություններին
10. հասկանալու է շարժական բջջային համակարգերում ազդանշանների տարածման
կորուստների` կապված տեղանքի յուրահատկությունների հետ հաշվարկման սկզբունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Շարժական կապի կառուցվածքը: Մոբիլ կապի բաղադրամասերը:
Մոբիլ կապի նախագծման ու կառավարման խնդիրները:
Մոդուլացման և կոդավորման սկզբունքները:
Գրանցման կետում էլեկտրամագնիսական դաշտի որոշումը բազմաճառագայթային տարածման
պայմաններում:
Շարժական կապի թողունակությունը, Էռլանգի մոդելները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Попов В. И. “Основы сотовой связи стандарта GSM: Учебное пособие”, М.2005.

2.

“GSM System and Products Overview” Nortel Matra Cellular and Northern Telecom 2000.

3.

Кааранен Х., Ахтиайнен А., “Сети UMTS. Архитектура, мобильность и сервисы.- Серия "Мир связи"
, Технсфера 2007.

1.

4.

“Обзор системы GSM” Вымпелком 2004.

5.

Բ. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.
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2.

Տեղեկատվական անվտանգություն

3.

3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբաթ
5. Գործ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության համակարգերի ժամանակակից պաշտպանման
միջոցներին,
 ծանոթացնել համակարգչային ցանցերին,
 ուղենշել տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման եղանակներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կտիրապետի հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
անվտանգության ապահովման հիմնական սկզբունքներին,
2. ծանոթ կլինի հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի արտաքին պարագծի
պաշտպանման եղանակներին,
3. ներկայացնել պաշտպանիչ միջցանցային էկրանների կառուցման և կիրառման եղանակները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել պաշտպանված հեռահաղորդակցման կապուղիների կառուցման հիմնական եղանակներին,
5. իրականացնել հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին
կառուցվածքի տրամաբանական բաժանում,
6. կատարել հեռահաղորդակցման ցանցերի արտաքին պարագծի պաշտպանություն:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. հիմնավորել տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության քաղաքականությունը,
2. կիրառել տեղեկատվական համակարգի և հեռահաղորդակցման ցանցերի անվտանգության
ապահովման հիմնական սկզբունքները,
3. ներկայացնել հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության
ապահովման միջազգային ստանդարտներ
10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,
 գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և ոչ
առցանց ռեժիմներում:

11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1. Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական տոմսերով:
Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
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12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տեղեկատվական համակարգի և հեռահաղորդակցման ցանցերի անվտանգության ապահովման
հիմնական սկզբունքները: Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության քաղաքականություն:
2. Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման
միջազգային ստանդարտներ ISO 17999 և ISO 2007:
3. Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
անվտանգության ապահովում, ցանցային իրավասությունների տրամադրում, լիազորությունների
տարանջատում:
4. Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
տրամաբանական բաժանում անվտանգության ենթահամակարգերի:
5. VLAN-ների կառուցման եղանակները:
6. Հեռահաղորդակցման ցանցերի արտաքին պարագծի պաշտպանություն: Պաշտպանիչ միջցանցային
էկրանների կառուցման և կիրառման եղանակները:
7. DMZ ապառազմականացված տիրույթի կառուցման եղանակները:
13. Հիմնական գրականության ցանկ
1. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
2. TurnԲull Nigel ‘Foreword’ in Calder, Alan and Watkins, Steve, IT Governance: A Manager's Guide to Data
Security & ԲS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).

1. 0501/Մ16
2. Նանոֆոտոնիկա
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել միկրո և նանոկառուցվածքներում լուսի և մասնիկների տարածման և
փոխազդեցության առանձնահատկություններին:
 սովորեցնել նանոֆոտոնիկայում բացատրելի երևույթները և օբյեկտները, ինչպես նաև վերլուծության
մեթոդները:
 պարզաբանել նանոֆոտոնիկայում տվյալների փորձարարական գրանցման, համակարգչային
մշակաման և նմանակաման արդի եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել նանոֆոտոնիկայում լույս-նյութ փոխազդեցության հիմնականօրինաչափությունները և
խնդիրները:

2.

լուսաբանել նանոկառուցվածքներում լուսի, մասնիկի վարքի առանձնահատկությունները և առկա
խնդիրների լուծման եղանակները:

3.

ներկայացնել նանոֆոտանիկայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տարանջատել նանոֆոտոնիկայում հիմնական ուղություները և բաժիները:

5.

վերլուծել առկա տվյալների բազան նանոֆոտոնիկայում՝ մոտեցման եղանակների հասանելի
բազայի հիման վրա:

6.

գնահատել նանոֆոտոնիկայի զարգացման խոստումնալից ուղղությունները և հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7.

օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և
փորձարարական առանցքային արդյունքները նանոֆետոնիկայում:

հասկանալ

տեսական

և

8.

առաջադրել խնդիրներ նանոկառուցվածքներում և պատկերացնել դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

ժամանակակից նանոֆոտոնիկայի հիմնական սկզբունքները և ուղղություւները:

2.

նանոֆոտոնիկայում
օգտագործվող
տեսական,
մոդելավորման եղանակաները և մեթոդները:

3.

նանոֆոտանիկայի արդի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները:

փորձարարական

և

համակարգչային

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում

են

ռեֆերատիվ

աշխատանք՝

օգտագործելով

լրացուցիչ

գրականությունից

և

ինտերակտիվ նյութերից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
մանրամասն պատասխաններ պահանջող հարցումներ (նաև համակարգչային), վերջնական
ռեֆերատիվ աշխատանք:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Էլեկտրոնները և էլեկտրամագնիսական ալիքները նանոկառուցվածքներում:

2.

Էլեկտրոնները պարբերական կառուցվածքներում. քվանտային արգելափակման երևույթը:

3.

Լույսը պարբերական կառուցվածքներում. պլազմոնային բյուրեղներ:

4.

Նանոպլազմոնիկա. մետաղական և կիսահաղորդչային նանոմասնիկներ:

5.

Նանոպլազմոնիկա. մետաղ-դիէլեկտրիկ նանոկառուցվածքներ:

6.

Լուսի թունելային էֆֆեկտ:

7.

Լույսի-նյութի փոխազդեցությունները նանոկառուցվածքներում:

8.

Երկրորդային ճառագայթման պլազմոնիկ ուժեղացում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S.V. Gaponenko, "Introduction to Nanophotonics", CamԲridge Press, 2010.
2. M. Ohtsu, K. KoԲayashi, T. Kawazoe, T. Yatsui, M. Naruse, "Principles of Nanophotonics", CRC Press, 2008.
3. P.N. Prasad "Nanophotonics", Wiley & Sons, 2004.
1. 0501/Մ17

2. Ազդանշանների թվային մշակաման մաթեմատիկական
3. 3 կրեդիտ
մեթոդներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ինտեգրելի և քառակուսիով ինտեգրելի ֆունկցիաների տարածության և
այդ տարածություններում Ֆուրյեի ինտեգրալ ձևափոխությունների հետ,
 ծանոթացնել Ֆուրյեի դիսկրետ և արագացված դիսկրետ ձևափոխությունների և վիվելետ անալիզի
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որոշ տարրերի հետ,
 ուղենշել այն մաթեմատիկական մեթոդները և մոտեցումները, որոնք կարող են կիրառվել
հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել հեռահաղորդակցության ոլորտում կիրառվող հիմնական մաթեմատիկական
մեթոդները,

2.

լուսաբանել տվյալների փոխանցման հիմնական դիկրետ մաթեմատիկական մեթոդները,

3.

ներկայացնել օպտիմիզացիայի թվային մեթոդները, որոնք կիրառվում են հեռահաղորդակցության
ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելով Ֆուրյեի մեթոդը գտնել հեռահաղորդակցության ոլորտում հաճախ հանդիպող
ֆունկցիաների Ֆուրյեի պատկերը,

5.

վերլուծել հեռահաղորդակցության այն խնդիրները, որտեղ կիրառվում է օպտիմիզացիայի թվային
մեթոդները,

6.

գնահատել մաթեմատիկական մեթոդների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման
հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից,

8.

արդյունավետ պլանավորել հեռահաղորդակցության մաթեմատիկական մեթոդների յուրացման
ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

ներկայացնել հեռահաղորդակցության մաթեմատիկական հիմնական սկզբունքները,

2.

թվարկել հեռահաղորդակցության մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ընդհանուր
մոտեցումները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին ուսանողները հանդես են գալիս հանձնարարված թեմայով
զեկուցումներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
Բանավոր հարցերին կարճ պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինտեգրելի և քառակուսիով ինտեգրելի ֆունկցիաների տարածություններ:
2. Ֆուրյեի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխություններ:
3. Ֆուրյեի դիսկրետ և արագ դիսկրետ ձևափոխություններ:
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4. Վիվելետ անալիզ և վիվելետ ձևափոխություն:
5. Պայմանական և ոչ պայմանական օպտիմիզացիայի խնդիրներ:
6. Օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման թվային մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Pierre Բremaud Mathematical Principles of Signal Processing.
Բellanger Maurice Adaptive Digital Filters.
Farhang-Բoroujeny Բ. Adaptive Filters.
Vaidyanathan P. The Thеory of Linear Prediction.
Сухарев А.Г и др. Курс методов оптимизации.
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2. Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման և
3. 3 կրեդիտ
տարածման ընտրովի հարցեր
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գարծ.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դասական էլեկտրադինամիկայի՝ էլեկտրամագնիսական ալիքների
ճառագայթման տեսությանը,
 ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման տեսությանը տարբեր միջավայրերում,
 ներկայացնել

ճառագայթումով

պայմանավորված

արգելակող

ուժի

ազդեցության

ուսումնասիրությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

որոշել աղբյուրների պարամետրերից կախված էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման
դաշտի հատկությունները,

2.

ստանալ դիպոլային ճառագայթման մոտավորությամբ էլեկտրական և մագնիսական
տատանակների ճառագայթման դաշտի հիմնական բնութագրիչները,

3.

քննարկել դիպոլային ճառագայթման էներգիայի արտահայտությունն էներգիայի պահպանման
օրենքի լույսի ներքո,

4.

քննարկել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը տարբեր նյութական միջավայրերում,

5.

քննարկել կամայական օրենքով շարժվող լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

ստանալ ալիքային հավասարման լուծումը հարթ մոնոքրոմատիկ ալիքների դեպքում։ Քննարկել
ալիքի փուլային և խմբակային արագությունները, ալիքի տարբեր բևեռացումները,

7.

քննարկել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ հաղորդիչներում։ Դիտարկել
այդպիսի միջավայրերում ալիքի մարման (սկին) շերտում էլեկտրական և մագնիսական
լարվածությունների բացարձակ արժեքների և փուլերի փոխկապակցությունները,

քննարկել հարթ ալիքների անդրադարձումը և բեկումը դիէլեկտրիկներում, լրիվ անդրադարձման
երևույթը,
9. քննարկել դիսպերսիայի և կլանման տեսությունը,
10. քննարկել լույսի ցրումն ազատ լիցքերի վրա, ստանալ Թոմսոնի բանաձևը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
8.

1.

Ներկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման և տարածման տեսության
դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական սկզբունքները,
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2.

Թվարկել այդ բնագավառի հիմնական խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները,

3.

Նկարագրել էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման և տարածման ոլորտին
վերաբերվող կարևոր խնդիրները։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասընթացը բաղկացած է միայն լեկցիոն ժամերից 2ժ/շբ։ Յուրաքանչյուր դասախոսություն
սկսվում է նախորդ դասախոսության նյութի կարճ հիշեցումով։ Դասախոսության ընթացքում
սերտ կապ է հաստատվում լսարանի հետ մատուցվող նյութի քննարկմամբ,

2.

ուսանողները

լսարանում ունկնդրում են դասախոսության նյութը, որն շարադրվում

հիմնականում

դասախոսի

հեղինակությամբ

դասագրքով,

մասնակցում

է

քննարկումներին,

կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները լսարանից դուրս հանձնարարված
գրականության ընթերցման և տեղեկատվության հայթայթման ժամանակ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացի ավարտին անց է կացվում բանավոր ամփոփիչ քննություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումը:

2.

Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Յու.Լ․Վարդանյան. Էլեկտրադինամիկա:
Дж. Джексон. Классическая электродинамика.
Л.Д. Ландау, Е.М.Лифшиц. Электродинамика электродинамика сплошных сред.
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория поля.
И.Е. Тамм. Основы теории электричества.
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2. Նյութերի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդներ
3. 3 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել նյութի հետազոտման ժամանակակից ռադիոֆիզիկական մեթոդներին,
այդ

ոլորտում

գոյություն

ունեցող

խնդիրներին,

արդի

մոտեցումներին

և

զարգացման

հեռանկարներին:


ծանոթացնել

ռադիոսպեկտրոսկոպիկ

հետազոտության

տվյալների

հեռահաղորդակցային

մեթոդներով փոխանցման և համակարգչային տվյալների արագ մշակման խնդիրների լուծման
եղանակներին:


ուղենշել

նյութի

հետազոտման

ռադիոֆիզիկական

մեթոդների

ոլորտի

զարգացման

հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել նյութի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդների հիմնական սկզբունքները, արդի
մոտեցումները, հեռանկարային զարգացման տենդենցները,

2.

լուսաբանել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ տվյալների հեռահաղորդակցային մեթոդներով փոխանցման
և համակարգչային տվյալների արագ մշակման խնդիրների լուծման եղանակները,
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3.

ներկայացնել ԳԲՀ-սպեկտրոսկոպիայի

և միլիմետրային տիրույթի ԷՊՌ-սպեկտրոսկոպիայի

ոլորտների զարգացման հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել նյութի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդների հիմնական սկզբունքները,

5.

վերլուծել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ հետազոտությունների ժամանակ միջուկային մագնիսական
ռեզոնանսում և էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսում առաջացող խնդիրների լուծման
միասնական մոտեցման եղանակները,

6.

գնահատել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ մեթոդների զարգացման հեռանկարները և նրանց ավելի լայն
ներդրման հնարավորությունները այլ ոլորտներում՝ՄՄՌ-տոմոգրաֆիա բժշկական ախտորոշման
խնդիրների համար, ՄՄՌ- և ԷՊՌ-սպեկտրոսկոպիա կառուցվածքային քիմիայում, դեղերի
բաղադրության վերահսկում, կենսաբանոիթյան, բնապահպանոիթյան ոլորտներում և այլն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,

8.

արդյունավետ պլանավորել ՄՄՌ-ի և ԷՊՌ-ի ոլորտների հիմնական սկզբունքների յուրացման
ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

ներկայացնել նյութի կոնդենսացված վիճակի և ԳԲՀ ճառագայթման փոխազդեցության հիմնական
սկզբունքները,

2.

թվարկել ՄՄՌ և ԷՊՌ հետազոտությունների ժամանակ առաջացող խնդիրների լուծման
միասնական մոտեցման եղանակները,

3.

նկարագրել ռադիոսպեկտրոսկոպիայի զարգացման հեռանկարները՝շեշտադրելով նրա կիրառման
նոր
հեռանկարները
բժշկության,
կենսաբանության,
քիմիայի,
դեղագործության,
բնապահպանության և այլ ոլորտներում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր
(թղթի վրա կամ կոմպյուտերացված):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ:

2.

ՄՄՌ-ի ֆիզիկական հիմունքները:

3.

ԷՊՌ-ի ֆիզիկական հիմունքները:

4.

Սպին-ցանցային և սպին-սպինային ռելաքսացիայի ժամանակները:

5.

ՄՄՌ-ի և ԷՊՌ-ի կլանման գծերը, նրանց առանձնահատկությունները պայմանավորող ֆիզիկական
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մեխանիզմները:
6.

ՄՄՌ- և ԷՊՌ-սպեկերո ափերի աշխատանքի սկզբունքը և բլոկ-սխեմաները:

7.

Ռադիոսպեկտռոսկոպիկ ափումների կազմակերպում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Евстигнеев М.П. Основы ЯМР, Учебное пособие, 2017.
Чижик В.И. Квантовая радиофизика. Магнитный резонанс и его применение, 2009.
Абрагам А. Ядерный магнетизм. М.: Издательство иностр. лит., 1963.
Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М.: Мир, 1981.
Эрнст Р., Боденхаузен Дж., Вокаун А. ЯМР в одном и двух измерениях: Пер. с англ. под ред. К. М.
Салихова, М.: Мир, 1990.

1. 0501/Մ20

2. Ռադիոտեխնիկական համակարգեր

3. 3 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գարծ.-2
6. 1-ին՝աշնանային
7. առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի տարատեսակներին


ծանոթացնել տարբեր տիպի ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքներին:



ծանոթացնել նորագույն՝ պահանջարկ ունեցող ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի ստեղծման
հիմնախնդիրներին, առանձնահատկություններին և հեռանկարներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել տարբեր տեսակի ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը:

2.

լուսաբանել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,

3.

ներկայացնել
պահանջարկ
վայելող
ռադիոէլեկտրոնային
հիմնախնդիրները, առանձնահատկություններն ու հեռանկարները:

համակարգերի

ստեղծման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կատարել տրված խնդրի լուծման համար համապատասխան ռադիոէլեկտրոնային համակարգի
օպտիմալ ընտրություն,

5.

կիրառել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը տվյալ խնդրի լուծման համար,

6.

գնահատել ռադիոէլեկտրոնային համակարգի աշխատանքի արդյունավետությունը տվյալ խնդրի
լուծման ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

օգտվելով
տարբեր
աղբյուրներից
տեղեկատվություն
ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի վերաբերյալ, վերլուծել
եզրակացություններ

հայթայթել
ժամանակակից
տեղեկատվությունը և անել

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

ներկայացնել տարբեր տեսակի ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,

2.

թվարկել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի տեսակները և նրանց միջոցով լուծվող խնդիրները,

3.

նկարագրել նորագույն ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին ներկայացվող պահանջները և այդ
համակարգերի ստեղծման հիմնախնդիրներիը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում,
վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննություն.
կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր
(թղթի վրա կամ կոմպյուտերացված) :
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազդանշաններն ու աղմուկները ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում:
2. Ինֆորմացիայի փոխանակման համակարգեր:
3. Ռադիոտեղորոշող համակարգեր:
4. Ռադիոնավիգացիոն համակարգեր:
5. Ռադիոկառավարման համակարգեր:
6. Կենսաբժշկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
7. Թվային համակարգեր: Համակարգիչներ:
8. Էներգետիկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
9. Ադապտիվ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
10. Ռադիոէլեկտրոնային հակազդեցության համակարգեր:
11. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն:
12. Ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի օպտիմալացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий, Радио/технические
системы, Москва, Высшая школа-1990.
2. Радиоэлектронные системы, основы построения и теория, под ред.Я.Д. Ширмана, Москва,
Падиотехника-2007.
3. Merill Skolnik, Radar HandԲoock, 2008.
4. Ю.Т. Зарянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин, Основы радиотехнических систем, ТГТУ-2011.
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_

նշել ծրագրի անվանումը

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների
մշակում» 071403.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

ճարտարագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի
2016/2017 ոստարվա ընդունելության կանոնակարգերի՝ հաստատված ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2015թ. մարտի 31-ի նիստի № 6/5 որոշմամբ:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


ուսանողին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման բնագավառներում
արդի գիտության և տեխնիկայի նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները:
Ուսուցանել աղմկակայուն կոդավորման եղանակները և իրականացման միջոցները, ծանոթացնել
ինֆորմացիայի

հաղորդման

տեսական

հիմունքներին,

կոդավորման

և

մոդուլացման

եղանակներին:


Ծանոթացնել

ինֆորմացիայի

հաղորդման

առանձնահատկություններին։

Ծանոթացնել

համակարգերի

սկզբունքներին,

կառուցման

և

մշակման

տվյալների

օպտիկական
փոխանցման

համակարգչային

ցանցերի

համակարգերի
ժամանակակից
կառուցման,

շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին:



Ներկայացնել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող ազդանշանների
վիճակագրական

մշակման

հեռահաղորդակցական

արդի

կապի

մեթոդներին:

համակարգերին:

Ծանոթացնել
Ներկայացնել

ժամանակակից

թվային

հեռահաղորդակցական

համանակարգերուն անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը, տեղորոշման
համակարգերի աշխատանքային առանձնահատկությունները:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական մակարդակում
աշխատանքի

սկզբունքները,

դրանց

առանձնահատկությունները,

ինչպես

նաև

հեռահաղորդակցական կապի համակարգերի զարգացման հեռանկարները.
Ա2. բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների թվային և
վիճակագրական մշակման գործընթացները, ֆիզիկական հիմունքները և անհրաժեշտ
մաթեմաթիկական ձևափոխությունների հաջորդականությունը.
Ա3. տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման
սկզբունքներին,

համակարգչային

ցանցերի

կառուցման,

շահագործման

և

կառավարման հիմնական սկզբունքներին.
Ա4. պարզաբանելու

հեռահաղորդակացական

առանձնահատկությունները

և

համակարգերի

ազդանշանների

մշակման

կառուցվածքային
արդի

եղանակները,

կծանոթանա անլար (բջջային կապ, WI-FI, WI-MAX, LTE և այլն) և լարային
(օպտիկամալուխային կապ) կապի համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց
լուծման ուղիներին.
Ա5. ներկայացնելու
ոլորտները

աղմկակայուն

կոդավորման

եղանակները,

առավելություններ/թերությունները,

դրանց

յուրացնելու

կիրառման

շարժական

և

արբանյակային կապում կիրառվող անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական
բնութագրերը.
Ա6. ձևակերպելու

հեռահաղորդակցության

ոլորտում

առավել

հաճախ

հանդիպող

ազդանշանների վիճակագրական մշակման արդի մեթոդները.
Ա7. յուրացնելու

աղմուկների

ֆոնի

վրա

ռադիոլոկացիոն

ու

ռադիոջերմային

ազդանշանների հայտնաբերման ու գրանցման սկզբունքները, ռադիոլոկացիոն ու
ռադիոջերմային

ազդանշանների մեջ կոդավորված ինֆորմացիայի արտազատման

խնդրի լուծման առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները.
Ա8. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման
արդի եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական
սկզբունքները, ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի
ստեղծման,

հետազոտման

եղանակները

և

հեռահաղորդակցության

ոլորտում

հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ9. կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում ազդանշանի
անխափան

ընդունման

նպատակով.

գնահատելու

տրված

կապի

համակարգի

թողունակությունը, ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Բ10.

մշակելու

հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի

վերադրումների դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
Բ11.

կատարելու հաղորդիչ/ընդունիչ զտիչների բնութագրերի օպտիմալ ընտրություն,

ապահովել միջսիմվոլային և միջկանալային վերադրումների դեմ պայքարող հանգույցների
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(էկվալայզերների, զտիչների) ճիշտ համաձայնեցում.
Բ12.

իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատելու նպատակով

ալիքային պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների
ճիշտ նախագծման նպատակով. կիրառելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի
համակարգի որակը և սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար.
Բ13.

կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ

(MatLaԲ/Simulink,

LaԲview)

հեռահաղորդակցական

համակարգերի

հանգույցների

նախագծման և պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման փուլերում.
Բ14.

աշխատելու ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն

իրականացնող սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները.
Բ15.

տիրապետելու

հեռահաողրդակացական

համակարգերի

կառուցման

բյուջեի

հաշվարկման և եկամուտների գնահատման հմտություններին, ինչպես նաև ինտերնետային
գովազդի տեղադրում, կառավարում (ներառյալ խափանում) և այլ տիպի ցանցային
ծառայությունների մատուցում և հեռակառավարում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ5. տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն

հայթայթելու

և

վերլուծելու,

կիրառելու

գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
Գ6. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր.
Գ7. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատումով, առանց ընթացիկ գնահատման
գրավոր և բանավոր քննություններ, ստուգումներ/ստուգարքներ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղեկատվության մշակման և հաղորդման,
տեխնոլոգիաների

նախագծման,

ավտոմատացման,
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շահագործման,

տեղեկատվության

անվտանգության ոլորտներին առնչվող ձեռնարկություններում /U-com, Բeeline, MTS, National
Instruments և ՀՀ ՏՏ ոլորտի այլ ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան
ձեռնարկությունների մասնաճյուղերում/, բանկային համակարգում: ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի, կապի, ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտներում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին
հասանելի
դասագրքեր,
ուսումնական
ձեռնարկներ,
էլեկտրոնային
դասախոսություններ, համացանցային նյութեր: Ամբիոնում գործում է հեռահաղորդակցության
ուսումնական լաբորատորիա, որի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք
բերելու պրակտիկ հմտություններ ինչպես միկրոալիքային, այնպես էլ օպտիկական տիրույթի կապի
համակարգերի վերաբերյալ: «Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում» ծրագրի
շրջանակներում սովորող ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու պրակտիկ
հմտություններ UCOM, Բeeline, MTS, National Instruments և այլ ընկերություններում, ինչն էլ ավելի
մրցունակ կդարձնի իրենց աշխատաշուկայում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական
խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրի
կաուցվածքը և բովանդակությունը:
Համեմատվել և հաշվի են առնվել մի շարք արտասահմանյան բուհերի փորձառությունը և
ուսումնական ծրագրերը (
Ryazan State Radio Engineering University
http://www.rsreu.ru/ru/faculties-and-departments/frt/kafedri/ris/menu-391
/napravlenie-11-04-01-radiotekhnika-magistratura
The University of MelԲourne
https://handԲook.unimelԲ.edu.au/view/current/364-AA?output=PDF
Rochester Institute of Technology
https://www.rit.edu/emcs/oce/employer/pdfemployerpmps/telecomengtech
Delft University of Technology
http://www.tudelft.nl/fileadmin/Files/tudelft/studeren/master
/Բrochures/ElectricalEngineering-TC-MSc.pdf

Carinthia University of Applied Sciences
https://www.fh-kaernten.at/fileadmin/downloads/informationsmaterial/EuI/folder_
einlageԲlaetter/MASTER_Communication_Engineering.pdf

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային

7. Ստուգում

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,


խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,



ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, զարգացնել
մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալելու դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
10. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
11. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
13. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
14. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, լսելով ընկալելու
և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, հարցազրույցների
ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
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գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
9. անհատական և խմբային աշխատանք,
10. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
13. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
14. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
5. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
8. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine Բ. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA.
3. Academic English for students in sciences( Сафроненко О.И., Резникова С.Ю.)
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1. 1602
/Մ02

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. 2 ժամ գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,


ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,



ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, ներկայացնել լեզվի թեստավորման
հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. ցուցաբերելու օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(Բ2-C1),
7. նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
9. արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու
գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
6. անհատական և խմբային աշխատանք,
7. ինքնուրույն աշխատանք,
8. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
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5. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
6. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
7. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
8. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. 2 Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014.
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016.
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12. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 13.
3 ECTS կրեդիտ

14. 2 ժամ/շաբաթ

15. 2 ժամ գործնական/սեմինար

16. 1-ին կիսամյակ աշնանային

17. Ստուգարք

18. Դասընթացի նպատակն է`


ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաստագիտական ոլորտների
մերձեցման հետևանքով տեղի ունեցող արդի մոտեցումների տեխնոլոգիաների և համակարգերի
զարգացմանը,



ուղենշել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման
հեռանկարները,



սովորեցնել

ժամանակակից

ծրագրային

փաթեթների

կիրառումը

ռադիոֆիզիկայի

տարբեր

ոլորտներում:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտական ոլորտները,

2.

ներկայացնելու

համակարգչային

կառավարմամբ

ավտոմատացման

համակարգերի

կառուցման եղանակները,
3.

պարզաբանելու տվյալների փոխանցման խնդիրների լուծման
եղանակները,
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միասնական մոտեցման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելու

ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաների

մասնագիտական

ոլորտների

հիմնական

սկզբունքները,
5.

կիրառելու
ծրագրային

մասնագիտական
փաթեթները

հետազոտություններում

(LaԲView,

MatlaԲ/simulink,

օգտագործվող
comsol

ժամանակակից

multiphysics

և

այլն)

մասնագիտական հետազոտություններում,
6.

կոռուցելու համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր,

7.

մոդելավորելու տարբեր տիպի էլեկտրադինամիկական համակարգեր։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ (MatLaԲ/Simulink,
LaԲview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների

նախագծման և պահանջվող որակի

ապահովման պարզաբանման փուլերում
Գ2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,



գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և
ոչ առցանց ռեժիմներում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Դասընթացի ավարտին անց է կացվում բանավոր ամփոփիչ ստուգում:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ։
2. Համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր:
3. Ավտոմատացման սարքավորումներ և նրանց կիրառման ոլորտները:
4. Ինֆորմացիայի մշակման համակարգեր:
5. Փուլային ավտոմատ համաձայնեցման համակարգեր։
6. Ազդանշանների սպեկտրալ վերլուծություն և հետազոտություն, Ֆուրյե արագ ձևափոխություն։
Պարսևալի (Էներգիայի) թեորեմի կիրառումը ծրագրային փաթեթներում:
7. Թվային և անալոգային տարբեր մոդուլացիաների ստացումը և վերլուծությունը ժամանակակից
համակարգչային ծրագրային փաթեթներով։
8. Ազդանշանների վիճակագրական մշակում։
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9. Տարբեր

ալիքատարային

համակարգերի

(մետաղական

և

դիէլեկտրական

ալիքատարեր,

շերտավոր և միկրոշերտավոր գծեր) մոդելավորում և վերլուծություն ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. R.Բiter, T.Mohiuddin, M.Nawrocki, LaԲView Advanced programming techniques, CRC press, 2006.
2. M.TaԲataԲaian, Comsol 5 for Engineers, (Multiphysics Modeling), Mercury Learning and Information,
Massachusetts New Delhi, 2016.
3. Glendinning E.H., McEwan John, Oxford English for Information Technology: Student Բook (Second
Edition), Oxford: University Press, ISԲN: ISԲN 978-0-19-457492-1, 2006.
4. Workshop on Computational Modelling. EMC-Zurich Singapore 2006. P. 1–86.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական/սեմինար

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել
ժամանակակից

հեռահաղորդակցական

գիտահետազոտական

և

աշխատանքների

ազդանշանների

մշակման

կազմակերպման

և

ոլորտում

պլանավորման

առանձնահատկություններին:
 լուսաբանել

գիտական

հետազոտությունների

մեթոդաբանությունը

և

հիմնական

ժամանակագրությունը:
 պարզաբանել

գիտական

հետազոտություւներում

տվյալների

փորձարարական

գրանցման,

տեսական մեկնաբանություն, համակարգչային մշակաման և նմանակաման արդի եղանակները.
ուղենշել գիտական աշխատանքների կատարման ձևաչափերը և էթիկայի նորմերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. բացատրելու գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական մոտեցումները.
5. լուսաբանելու

հետազոտությունների

տվյալ

բնագավառում

հետաքրքրություն

ներկայացնող

ակնարկային գրականությունը և առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող եղանակները.
6. ներկայացնելու գիտական հետազոտություններ արդյունքների ներկայանալի մատուցում և հարցերի
քննարկում.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.

պահպանելու
գիտական
աշխատանք կատարելիս.

էթիկայի

8.

վերլուծելու հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների բազան՝ մոտեցման եղանակները,
պատկերացնելու հետազոտությունների մեթոդաբանությունը.
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նորմերը

գիտահետազոտական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9.

օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծելու և հասկանալու տեսական և
փորձարարական առանցքային արդյունքները ժամանակակից գիտական հետազոտություւներում.

10. առաջադրելու խնդիրներ ատենախոսական աշխատանքում և տալու դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.

Գ2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր.

Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
4. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում են քննարկումներին,
կարդում են լրացուցիչ գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 ստուգում՝ իրականացվում է բանավոր, գործնական ներկայացման գնահատման հիման վրա:
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:
9. Գիտություն և գիտական հետազոտություններ:
10. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:
11. Ատենախոսական հետազոտություների հիմանկան փուլերը:
12. Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:
13. Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:
14. Գիտական էթիկայի նորմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. В.И.Комлацкий, С.в. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных исследований:
учебное пособие", Феникс, 2014,
5. GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008,
6. M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in Science", Cowan
University, 2005.
1. 0501/Մ22
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
5. 2 ժամ դասախոսություն
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3. 3
ECTS կրեդիտ

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ոսանողին ծանոթացնել ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի բնագավառներում արդի գիտության
նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները.


վերլուծել ժամանակակից գերզգայուն չափիչ
սկզբունքները և դրանց հնարավորությունները.



վերլուծել ինֆորմացիայի մշակման արագագործության մեծացմանը միտված ժամանակակից

սարքերի

հիմքում

ընկած

ֆիզիկական

հետազոտություններն ու զարգացման ակնկալվող ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
10. յուրացնելու քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները.
11. տիրապետելու
նանոմասնիկներում
ու
նանոկառուցվածքներում
ընթացող
էլեկտրադինամիկական
պրոցեսների
հետազոտման
եղանակներին,
ազդանշանների
ձևավորման և կառավարման ժամանակակից մեթոդներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու հետազոտման քվանտամեխանիկական մեթոդները կապի և կոդավորման
համակարգերում.
5. գնահատելու ինֆորմացիայի մշակման համակարգերում կիրառվող տարատեսակ ալիքային
պրոցեսների արդյունավետությունը. վերլուծելու նյութի հետ էլեկտրամագնիսական ալիքի
փոխազդեցության պրոցեսների կիրառման նորագույն հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ունակ կլինի
6. յուրացնելու և վերլուծելու գիտական հրապարակումների բովանդակությունը՝ կատարելով
անհրաժեշտ հետևություններ.
7. մասնակցել գիտական բանավեճերին, հանդես գալ սեմինարներում և ձևակերպել գիտական
արդյունքների հրապարակումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական մակարդակում աշխատանքի
սկզբունքները, դրանց առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հեռահաղորդակցական կապի
համակարգերի զարգացման հեռանկարները.
Ա8. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի

ստեղծման, հետազոտման

եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1.

Դասախոսություններ.

2. ուսանողական սեմինարներ.
3. հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
հանձնվում է գիտական գրականության վերլուծության արդյունքում ձևավորված ռեֆերատի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. քվանտային հեռահաղորդակցություն և կոդավորում.
9. գերցածր ջերմաստիճաններ, հնարավոր կիրառությունները.
10. գերբարձր լուծունակության մանրադիտակում և սպեկտրասկոպիա
11. ինֆորմացիայի մշակման արագագործ համակարգեր.
12. կիսահաղորդչայն նանոէլեկտրոնիկա.
13. միաֆոտոն ճառագայթման աղբյուրների
14. նանոպլազմոնիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

G. Cariolaro, Quantum Communications, in Signals and Communication Technology,Springer (2015).
L. Novotny, Բ. Hecht; Principles of Nano-Optics, Amazon (2012).
S.G. Tan · M.Բ.A. Jalil; Introduction to the physics of nanoelectronics (2008).
R. Chiao, J. Garrison; Quantum Optics, Oxford (2008).

1. 0501/Մ23

2. Ժամանակակից կապի համակարգեր

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական/սեմինար

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում ինֆորմացիայի
հաղորդման տեսական հիմունքներին


ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլացման
եղանակներին



ներկայացնել կապի համակարգերի հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները և տվյալ
ոլորտի զարգացման հեռանկարները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. պատկերացնելու համակարգերի կառուցման սկզբունքները, տրամաբանական և ֆիզիկական
կառուցվածքը ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները անլար ցանցերում
10. ներկայացնելու ժամանակակից կապի համակարգերի հիմնական տեսակները, դրանց
աշխատանքի սկզբունքները
11. հասկանալու թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգերի աշխատանքի
սկզբունքները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. իրականացնելու ժամանակակից կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
13. գնահատելու կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
7. պլանավորելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. պատկերացնելու է համակարգերի կառուցման սկզբունքները, տրամաբանական և ֆիզիկական
կառուցվածքը ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները անլար ցանցերում
2. ներկայացնելու է ժամանակակից կապի համակարգերի հիմնական տեսակները, դրանց
աշխատանքի սկզբունքները
14. հասկանալու է թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգերի աշխատանքի
սկզբունքները
15. կարող է իրականացնել ժամանակակից կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
16. գնահատել կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ
17. նախագծել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցները հաշվի առնելով համակարգի
առանձնահատկությունները
Ա1. ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական մակարդակում
աշխատանքի

սկզբունքները,

դրանց

առանձնահատկությունները,

ինչպես

նաև

հեռահաղորդակցական կապի համակարգերի զարգացման հեռանկարները.
Բ.2 մշակելու

հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի

վերադրումների

դեմ

պայքարի

եղանակներ

և

դրանք

իրականացնող

հիմնական

հանգույցներ.
Գ.3

աշխատելու

հետազոտական

խմբում

և

ղեկավարելու

այն,

պահպանելու

մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
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է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5.
6.
7.
8.

Կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները:
Կապի համակարգերի կառուցման տրամաբանական և ֆիզիկական կառուցվածքը:
Համակարգերի կառուցման սկզբունքները ինֆորմացիայի մշակման անլար ցանցերում:
Թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Բ. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2003.
6. S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.
7. Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” CamԲridge University Press, 2005.
8. Khoa N. Le, “Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Diversity for Future Wireless Systems,”
School of Engineering University of Western Sydney, Australia, 2010.
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2. Ազդանշանների թվային մշակում

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական/սեմինար

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների փոխանցման համակարգերում ազդանշանների թվային
մշակման տեսական հիմունքներին


ծանոթացնել ազդանշանների մշակման մաթեմաթիկական ապարատին, ֆուրիեյի դիսկրետ և
արագ ձևափոխությունների ալգորիթմներին ու դրանց կիրառություններին



ներկայացնել թվային զտիչների նախագծման առանձնահատկությունները և դրանց տեսակները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու ազդանշանների թվային մշակմնան սկզբունքները, կիրառվող
ձևափոխությունները և ալգորիթմները
2. ներկայացնելու ազդանշանների մշակման հիմնական տեսակները, դրանց աշխատանքի
սկզբունքները
3. հասկանալու թվային զտիչների նախագծման կզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու կապի համակարգի ընդունիչ հանգույցում թվային մշակման գործընթացը
իրականացնող հանգույցի նախագծում
5. գնահատելու կապի հակարգում ազդանշանների թվային մշակման արդյունքում ակնկալվող
շահույթը ընդունիչ հանգույցում ազդանշանի որակի բարելավման տեսակետից:
6. նախագծելու կապի համակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցներում կիրառվող թվային
զտիչներ հաշվի առնելով համակարգի առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7. պլանավորելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.2 բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների թվային և վիճակագրական
մշակման

գործընթացները,

ֆիզիկական

հիմունքները

և

անհրաժեշտ

մաթեմաթիկական

ձևափոխությունների հաջորդականությունը.
Բ.1 կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում ազդանշանի
անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի համակարգի թողունակությունը,
ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Գ.1 տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,



ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փաթույթ: Փաթույթի հատկությունները
2. Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխություն: Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխության կիրառությունները
3. Ֆուրյեի արագ ձևափոխություն: Անընդհատ ազդանշանների մշակում
4. Թվային զտիչների ներածություն
5. Տեղափոխվող միջինացնող զտիչներ: Պատուհանավորված Sinc զտիչներ: Պատվիրված
զտիչներ
6. Կրկնարկական (ռեկուրսիվ) զտիչներ: Չեբիշևի զտիչներ: Զտիչների համեմատություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Richard G. Lyons, “Understanding Digital Signal Processing, 3 rd Edition,” Pearson Education, Inc, 2011.
2. John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis S., “Digital Signal Processing Principles, Algorithms, and
Applications Third Edition,” Pearson Pentice Hall, 1996.
3. A. Anand Kumar, “Digital Signal Processing”, Technology & Engineering, 2014.

1. 0501/Մ25
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Անտենաներ և անտենային ցանցեր
5. 2 ժամ դասախոսություն
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3. 3
ECTS կրեդիտ

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության մեջ հաճախ օգտագործվող անտենաների
տարատեսակների հետ, ինչես նաև նրանց բնորոշող պարամետրերի և բնութագրերի հետ,
 ծանոթացնել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (ներառյալ միլիմետրային ալիքների
տիրույթի) անտենային ցանցերի հետ,
 ուղենշել ԳԲՀ և միլիմետրային ալիքների անտենաների (ինչպես նաև անտենային ցանցերի)
զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հաշվարկելու կամայական անտենայի ճառագայթման դաշտը հեռու գոտում,
2. ծանոթանալու լայն դասի անտենաների, իրենց բնութագրող պարամետրերի և
յուրահատկությունների հետ,
3. ծանոթանալու տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (դեցիմետրային, սանտիմետրային և
միլիմետրային) անտենաների յուրահատկությունների հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Հաղորդող կապուղու թողունակությունից ելնելով կկարողանա ընտրել անհրաժեշտ
ռադիոհաճախային տիրույթը և անտենայի տեսակը,
5. նախագծել անտենային համակարգ և իրականացնել պարամետրերի չափում, ելնելով
նախագծված անտենայի տվյալներից և անհրաժեշտ բիթի սխալի հավանականությունից
գնահատել մաքսիմալ կապի հեռավորությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.5 ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման ոլորտները
առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող
անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը.
Բ.4 իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատելու նպատակով ալիքային
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների ճիշտ նախագծման
նպատակով. կիրառելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի համակարգի որակը և
սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
 ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, նոր տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
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է 3 հարց: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7.

Անտենայի դաշտի հաշվարկ, պարամետրեր,

8.

Անտենաների տեսակները ստացիոնար և շարժական կապի համար,

9.

Անտենային ցանցեր,

10.

Իդեալական ռադիոկապի հավասարումը, առանձնահատկությունները իրական կապուղու
համար,
Կապուղու մաքսիմալ հեռավորության կախվածությունը կապի արագագործությունից,

11.

բիթ/սխալանք հարաբերությունից, և ընտրված մոդուլացիայի ձևից:
Տարբեր ռադիոհաճախային ալիքների տարածման յուրահատկությունները Երկրի մթնոլորտում:

12.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.

Г. Марков, Д. Сазонов, "Антенны", Энергия, 1975.
S. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas", http://eceweԲ1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa
T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005.
Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П, "Основы инфокоммуникационных технологий", 2016г.
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2. Աղմկակայուն կոդավորում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային

7. Առանց ընթ․ գնահատման

3. 3
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել աղմկակայուն կոդավորման եղանակները և իրականացման
միջոցները:


ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող աղմկակայուն կոդավորման
եղանակներին



ներկայացնել կապի համակարգերում կոդավորման և սպեկտրալ եֆեկտիվության
երկընտրանքը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու ինֆորմացիայի տեսության տարրերը, էնտրոպիան որպես անորոշության չափանիշ տվյալների փոխանցման համակարգերում
2. պատկերացնելու աղմակայուն կոդավորման ընդհանուր դրույթները և ալգորիթմները
3. ներկայացնելու ժամանակակից կապի համակարգերումկիրառվող աղմկակայուն կոդավորման
տեսակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կարողանալու
է
տարանջատել
ժամանակակից
աղմկակայուն
տարատեսակները
5. կարողանալու է գնահատել կոդավորման աղմկակայունությունը,
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կոդավորումների

6. ունակ է լինելու գնահատել կոդավորման տեսակի ընտրության նպատակահարմարությունը և
աղմկականունության աստիճանը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների հիմնական
սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.5

ներկայացնելու

աղմկակայուն

կոդավորման

եղանակները,

դրանց

կիրառման

ոլորտները

առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող
անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը
Բ.2 մշակելու հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի վերադրումների դեմ
պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
7. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը: Հաղորդակցությունների ձևափոխություն:

2.

Էնտրոպիայի հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ:

3.

Աղմակայուն կոդավորման ընդհանուր դրույթները և ալգորիթմները:

4.

Խառնուրդային կոդավորում (interleaving): Բլոկային կոդավորում:

5.

Ռիդ Սոլոմոնի կոդեր: Հաֆմանի կոդավորում:

6.

Վիտերբիի կոդեր: Հեմինգի կոդեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Michelson, A. M.; Levesque, A. H., “Error-control techniques for digital communication,” New York,
Wiley-Interscience, 1985.
2. P. Sweeney, “Error Control Coding: From Theory to Practice,” Wiley, 2002.
3. Բ. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.
4. Trellis and TurԲo Coding (eԲook), IEEE Series On MoԲile & Digital Communication, Բy Schlegel,
Christian.; Perez, Lance. PuԲlication: HoԲoken, NJ John Wiley & Sons, Inc. (US), 2004.
5. L. H. Charles Lee, ”Convolutional Coding : Fundamentals and Applications,'' Artech House, 1997.
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2. Օպտիկական կապի համակարգեր
207

3. 3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.2 ժամ դասախոսություն

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ոսանողին ծանոթացնել օպտիկական կապի բնագավառում
նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները.


արդի

գիտության

վերլուծել դիէլեկտրիկական օպտիկական մանրաթելերում մոդերի ձևավորումն ու լույսի
տարածման առանձնահատկությունները.



վերլուծել ինֆորմացիայի օպտիկական հաղորդուման ընթացքում ազդանշանի հնարավոր
աղավաղումների պատճառներն ու դրանցից խուսափելու ուղիները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիրաք և իմացություն
4. յուրացնելու լույսի տարածման միամոդ և բազմամոդ ռեժիմները օպտիկական
մանրաթելերում.
5. տիրապետելու օպտիկական ճառագայթման աղբյուրների և գրանցող սարքերի
աշխատանքի սկզբունքներին և կիրառման նպաստավոր պայմաններին.
6. յուրացնելու օպտիկական ազդանշանների ձևավորման և կառավարման ժամանակակից
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. տիրապետելու կիսահաղորդչային և օպտիկական մանրաթելային լազերների
աշխատանքային բնութագրիչներին.
8. վերլուծելու ինֆորմացիայի հաղորդման զուգահեռ ուղիների ստեղծման եղանակները
հաճխային տարբեր տիրույթներում միաժամանակյա աշխատանքի շնորհիվ.
իրականացնելու համաձայնեցված կապ լազերի և օպտիկական մանրաթելի միջև.
9. տիրապետելու Մախ-Ցենդերի և երկուղի ալիքատարային ինտերֆերոմետրերի օգնությամբ
լուսային ազդանշանի մոդուլացման եղանակներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ունակ կլինի
10. արդյունավետ պլանավորելու օպտիկական կապի ոլորտին առնչվող հիմնական
սկզբունքների յուրացման ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
պարզաբանելու
հեռահաղորդակացական
համակարգերի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները և ազդանշանների մշակման արդի եղանակները, կծանոթանա անլար
(բջջային կապ, WI-FI, WI-MAX, LTE և այլն) և լարային (օպտիկամալուխային կապ) կապի
համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման ուղիներին.
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ
(MatLaԲ/Simulink, LaԲview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և
պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման փուլերում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
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ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական
գիտելիքները,

պարապմունքի
լսարանից

ժամերին
դուրս

կիրառում

դասախոսություններից

հանձնարարված

գրականության

ստացած
ընթերցում,

տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
քննություն.
եզրափակիչ քննությունը հանձնվում է կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների հիման վրա
ձևավորված հարցաշարի գնահատման միջոցավ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինֆորմացիայի հաղորդման և մշակման օպտիկական համակարգեր.
2. Օպտիկական մանրաթելեր, հիմնական բնութագրիչներն ու օգտագործման առավել
նպաստավոր հաճախականային տիրույթը.
3. Ազդանշանի ձևավորման առանձնահատկությունները Մախ- Ցենդերի և երկուղի
ալիքատարային ինտերֆերոմետրերի օգնությամբ.
4. Դիսպերսիոն երևույույթների դերը օպտիկական կապի համակարգերում.
5. Կիսահաղորդչային և օպտիկական մանրաթելային լազերներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. G. P. Agrawal, FiԲer-Optic Communication Systems, 2011.
2. Բ.E.A Saleh, M.C. Teich, Fundamental of Photonics, Wiley, 1991
3. L. Coldren, S. Corzine, Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, Wiley, 1995
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2.

Տվյալների փոխանցման ցանցեր

3.

3 ETSC

կրեդիտ
4.

2 ժամ/շաբ.

5.

2 ժամ դասախոսություն

6.

2-րդ կիսամյակ գարնանային

7.

Առանց ընթ․ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների փոխանցման ցանցերին



ծանոթացնել տվյալների փոխանակման միջոցներին, միջավայրերին, համակարգչային ցանցերին,
զարգացման էտապներին:



ուղենշել

տվյալների

փոխանցման

համակարգերի

տվյալների

հոսկի

ղեկավարման

և

անվտանգության ապահովման եղանակները:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի,
հասցեավորման հիմնական սկզբունքներին,
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2. ծանոթանալու տվյալների փոխանցման ցանցերում ինֆորմացիայի երթուղիների, երթուղիների
դինամիկ փոխանակման արձանագրություններին (RIP, OSPF, ԲGP)
3. ներկայացնելու բաց համակարգերը, արձանագրությունները, ստանդարտացումը, OSI մոդելը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցելու լոկալ ցանցեր, ապահովելով ելք դեպի համացանց, ցանցի անխափան աշխատանքը և
անվտանգությունը
5. իրականացնելու տվյալների փոխանցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին
կառուցվածքի տրամաբանական բաժանում,
6. կատարելու հեռահաղորդակցման ցանցերի IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա.3 տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքներին,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին
Գ.1 տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,



գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և ոչ
առցանց ռեժիմներում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.


Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական
տոմսերով: Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալների փոխանակման միջոցներ, միջավայրեր, համակարգչային ցանցեր, զարգացման
էտապներ:
2. Բաց համակարգեր, արձանագրություններ, ստանդարտացում, OSI մոդելը:
3. Լոկալ ցանցեր, Եթերնետ, CSMA/CD , MAC, Եթերնետ կադրի կառուցվացքը:
4. Ցանցային մակարդակի մասին, Գլոբալ ցանցեր, TCP/IP
5. IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
6. Գլոբալ
ցանցեր,
Երթուղիներ,
երթուղիների
աղյուսակներ,
փոխանակուման արձանագրություններ, RIP, OSPF, ԲGP

երթուղիների

7. Անուններ, անունների արտապատկերում IP հասցեների DNS սերվերներ
8. Proxy, NAT, Firewall.
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դինամիկ

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
2. Hossein Բidgoli, “The HandԲook of Computer Networks, Key Concepts, Data Transmission, and Digital
and Optical Networks” Wiley, 2007.
3. Douglas E. Comer, “Computer Networks and Internets”, Pearson Prenice Hall, 2007.
4. TurnԲull Nigel ‘Foreword’ in Calder, Alan and Watkins, Steve, IT Governance: A Manager's Guide to Data

Security & ԲS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).

1. 0501/Մ29
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Հեռահաղորդակցության թվային համակարգեր

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Առանց ընթ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնելհեռահաղորդակցական ժամանակակից թվայի կապի
համակարգերում ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքներին


ծանոթացնել թվային կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլացման
եղանակներին



ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տեսակները, ստանդարտները առկա
հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու թվային համակարգերի կառուցման սկզբունքները, տրամաբանական և
ֆիզիկական կառուցվածքը ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները անլար ցանցերում
2. ներկայացնելու թվայի կապի համակարգերի հիմնական տեսակները (WI-FI, GSM, LTE, WIMAX …), դրանց աշխատանքի սկզբունքները
3. հասկանալու թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգերի
աշխատանքի սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու թվային կապի համակարգի ռադիոտեխնիկական հանգույցների
նախագծում
5. գնահատելու կապի հակարգի թողունակությունը, որակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները
6. նախագծելու կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցները հաշվի առնելով
համակարգի առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
պարզաբանելու
հեռահաղորդակացական
համակարգերի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները և ազդանշանների մշակման արդի եղանակները, կծանոթանա անլար
(բջջային կապ, WI-FI, WI-MAX, LTE և այլն) և լարային (օպտիկամալուխային կապ) կապի
համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման ուղիներին.
Բ1. կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում ազդանշանի
անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի համակարգի թողունակությունը,
ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,



ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները:
Կապի համակարգերի կառուցման տրամաբանական և ֆիզիկական կառուցվածքը:
Համակարգերի կառուցման սկզբունքները ինֆորմացիայի մշակման անլար ցանցերում:
Թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բ. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall,
2001.
2. G. S. V. Radha Krishna Rao G. Radhamani, “WiMAX A Wireless Technology Revolution”, Taylor &
Francis Group, 2008.
3. Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” CamԲridge University Press, 2005.
4. M Pischella, D. Le Ruyet, “Digital Communications 1,2”, Wiley 2015.
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2. Ազդանշանների վիճակագրական վերլուծություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. եզրափակիչ գնատահոտւմով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել պատահական ազդանշանների
վիճակագրական նկարագրման մեթոդներին,


ծանոթացնել ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի վիճակագրական
վերլուծության մեթոդներին և այդ խառնուրդի մեջ ազդանշանի
հայտնաբերման հայտանիշներին:



ծանոթացնել ազդանշան-աղմուկ խառնուրդից օգտակար ազդանշանի
զտման օպտիմալ եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու պատահական ազդանշանների վիճակագրական նկարագրման
մեթոդները:
2. լուսաբանելու ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի վիճակագրական մշակման
մեթոդները, ինչպես նաև այդ խառնուրդի մեջ ազդանշանի հայտնաբերման
հայտանիշները,
3. ներկայացնելու ազդանշան-աղմուկ խառնուրդից օգտակար ազդանշանի զտման
օպտիմալ եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի վիճակագրական մշակման մեթոդները,
5. տրված խնդրի լուծման համար կատարելու ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի մեջ
ազդանշանի հայտնաբերման հայտանիշի օպտիմալ ընտրություն,
6. գնահատելու ազդանշան-աղմուկ խառնուրդից օգտակար ազդանշանի զտման
համար կառուցված ֆիլտրի շահույթը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.6 ձևակերպելու հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող
ազդանշանների վիճակագրական մշակման արդի մեթոդները.
Բ.2 մշակելու

հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի

վերադրումների դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք
հանգույցներ.
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իրականացնող

հիմնական

Բ.3 կատարելու հաղորդիչ/ընդունիչ զտիչների բնութագրերի օպտիմալ ընտրություն,
ապահովել

միջսիմվոլային

և

միջկանալային

վերադրումների

դեմ

պայքարող

հանգույցների (էկվալայզերների, զտիչների) ճիշտ համաձայնեցում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է տեսանյութերի
ցուցադրում, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
9. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված
գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական պրոցեսներ: Նրանց վիճակագրական նկարագրումը:
2. Ստացիոնար և էրգոդիկ պատահական պրոցեսներ:
3. Ստացիոնար պատահական պրոցեսների սպեկտրալ տեսություն:
4. Պատահական պրոցեսների փոխակերպումը գծային համակարգերում:
5. Պատահական պրոցեսների փոխակերպումը ոչ գծային համակարգերում:
6. Ազդանշանի հայտնաբերումը աղմուկի մեջ:
7. Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքներ: Ազդանշանի կոդավորման հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Минаков А.А., О.Д. Тырнов – Статистическая радиофизика, Харьков, 2003г.
2. Баскаков С. И. – Радиотехнические цепи и сигналы, Москва: Высшая школа, 1988г.
3. С.М. Рытов – Введение в статистическую радиофизику, часть 1, Москва: 1976г.
4. В.И. Тихонов – “Статистическая радиотехника”, Москва., 1980г.
5. Б.Р. Левин – Теоретические основы статистической радиофизики, Книга первая, Москва
1974г.
6. Gray R.M. Entropy and information theory, Springer, 1990.
7. Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их
преобразований, М., Сов радио, 376 с.,(1978)
8. С.Я. Виленкин, Статистическая обработка результатов исследованя случайных функций,
М.,Энергия,-1979
9. И.А. Липкин, Статистическая радиотехника теория информации и кодирования, М.,
Вузовская книга,-2002.
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2.

Արդի կիրառական էլեկտրադինամիկայի հիմունքներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.

2 ժամ/շաբ.

5.

2 ժամ դասախոսություն

6.

3-րդ կիսամյակ աշնանային

7.

Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին

հաղորդել

համակարգային

գիտելիքներ

կիրառական

էլեկտրադինամիկա

առարկայի, նրա հիմնական խնդիրների և այդ խնդիրների լուծման մեթոդների մասին:


Ծանոթացնել հեռահաղորդակցության և ռադիոֆիզիկայի բնագավառներում առավել հաճախ
հանդես եկող էլեկտրադինամիկական խնդիրներին,



ուղենշել այդ ոլորտի արդի համակարգչային ծրագրային փաթեթներից հնարավորությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իրականացնելու ալիքային դաշտերի բաշխվածության և մոդերի անալիտիկ վերլուծություն
էլեկտրադինամիկական կառուցվածքներում,

2.

իրականացնելու

ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

անալիտիկ

վերլուծություն

պարբերական կառուցվածքներում,
3.

գնահատելու կորուստները ալիքատարերում և ռեզոնատորներում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տիրապետելու

ԳԲՀ

էլեկտրադինամիկական

համակարգերի

թվային

մոդելավորման

մոդելավորման

ժամանակակից

առանձնահատկություններին,
5.

աշխատելու

էլեկտրադինամիկական

համակարգերի

ծրագրային փաթեթներով,
6.

հետազոտելու ԳԲՀ էլեկտրադինամիկական համակարգերի առանձնահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4. իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատալու նպատակոց ալիքային
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում

հաղորդիչ/ընդունիչ

հանգույցների ճիշտ նախագծման

նպատակով. կիրառելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի համակարգի որակը և
սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար.
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ (MatLaԲ/Simulink,
LaԲview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների
ապահովման պարզաբանման փուլերում.
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նախագծման և պահանջվող որակի

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասախոսություն,



Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական տոմսերով:
Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Բաշխված պարամետրերով համակարգեր:

2.

Մետաղական և դիէլեկտրական ալիքատարներ: Գլանային և սֆերիկ ալիքներ:

3.

Դիէլեկտրիկներում

և

հաղորդիչներում

էլեկտրամագնիսական

ալիքների

դանդաղեցնան

ալիքների

տարածման

եղանակները:
4.

Պարբերական

համակարգերում

էլեկտրամագնիսական

առանձնահատկությունները:
5.

Ռեզոնատորներում տրված աղբյուրով էլեկտրամագնիսական ալիքների գրգռման եղանակները:

6.

Ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

ու

մոդերի

բնույթը

էլեկտրադինամիկական

կառուցվածքներում
7.

ԳԲՀ շղթաների մաթեմատիկական նկարագրություն։

8.

Հաղորդման գծեր։ Շերտավոր և միկրոշերտավոր գծեր։

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. И.В. Пегель, Электродинамика Сверхвысоких частот, Издательство Томского политехнического
университета. 2009, 158 с.
2. М. М. КАРЛИНЕР, ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СВЧ, Курс лекций, Новосибирск, 2006.
3. Workshop on Computational Modelling. EMC-Zurich Singapore 2006. P. 1–86.

1. 0501/Մ32

2. Հեռահաղորդակցական բիզնես և ռեսուրսների կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել հեռահողորդակցական բիզնեսի տարրերին, նորմերին
կառավարման սկզբունքներին


3. 3
ECTS կրեդիտ

ուսանողներին ծանոթացնել ցանցային ծառայությունների տեսակները
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և

ռեսուրսների



ներկայացնել սոցիալական ցանցերի բիզնես առանձնահատկությունները, ինտերնետային
առևտրի սկզբունքները, տարատեսակները և անվտանգության ապահովման մեխանիզմները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու

հեռահողորդակցական

բիզնեսի

տարրերին,

տեխնիկական

և

մարդկային ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման սկզբունքներին
2. հասկանալու ինտերնետային գովազդի, խաղերի, մեդիա և TV ծառայություններով
բիզնես նախագծեր իրականացնելու եղանակները
3. իմանալու ցանցային ծառայությունների, WWW, FTP, mail մատուցման մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիրապետելու

հեռահաողրդակացական

համակարգերի

կառուցման

բյուջեի

հաշվարկման և եկամուտների գնահատման հմտություններին
5. իրականացնելու ինտերնետային գովազդի տեղադրում, կառավարում (ներառյալ
խափանում)

և

այլ

տիպի

ցանցային

ծառայությունների

մատուցում

և

հեռակառավարում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3.

տիրապետելու

տվյալների

փոխանցման

ժամանակակից

համակարգերի

կառուցման

սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական
սկզբունքներին.

Բ7. տիրապետելու հեռահաողրդակացական համակարգերի կառուցման բյուջեի հաշվարկման և
եկամուտների գնահատման հմտություններին, ինչպես նաև ինտերնետային գովազդի տեղադրում,
կառավարում (ներառյալ խափանում) և այլ տիպի ցանցային ծառայությունների մատուցում և
հեռակառավարում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
10. Դասախոսություններ.
11. ուսանողական սեմինարներ.
12. հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական
տոմսերով: Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բիզենս ստրատեգիան հեռահաղորդակցական ոլորտում
2. Ցանցային ծառայություններ, WWW, FTP, mail
3. Վեբ կայքեր, HTTP, URL, փնտրելու մեխանիզմներ
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4. Հայտնի կարևոր կայքեր
5. Սոցիալական ցանցեր
6. Առևտուր Ինտերնետով, HTTPS. Շիֆրացիա
7. Գովազդ ինտերնետում, խաղեր, մեդիա, TV
8. Շարժական սարքեր, MoԲile applications. Stores.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Richard A. Gershon, “ Media, Telecommunications, and Բusiness Strategy”, Taylor & Francis 2013.
2. Andy Valdar & Ian Morfett, “Understanding Telecommunications Բusiness” 2015
3. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.

1. 0501/Մ33

2. Նանոչափային համակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել միկրո և նանոտեխնոլոգիաներում օգտագործվող մարադիտակների
տեսակներին, նրանց աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին և համապատասխան ոլորտներում
օգտագործման առանձնահատկություններին:
 սովորեցնել

նանոտեխնոլոգիաներում

ընդգրկելի

հնարավոր

ոլորտները,

երևույթները

և

օբյեկտները, ինչպես նաև դիտազննման մեթոդները յուրաքանչյուր դեպքում:
 պարզաբանել նանոտեխնոլոգիաներում տվյալների գրանցման, մշակաման և դասակարգման
խնդիրների լուծման արդի եղանակները. ուղենշել նանոտեխնոլոգիաների առկա ներուժը և
ապագա զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու նանոտեխնոլոգիայում առկա հիմնական ուղղությունները՝ օգտագործվող
տեխնոլոգիաների արդի մոտեցումները և զարգացման միտումները:
2. լուսաբանելու միկրի-նանո մասշտաբներում մանրադիտարկման, ստացված տվյալների
հավաքման և մշակման խնդիրների լուծման եղանակները:
3. ներկայացնելու նանոտեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները և ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու նանոտեխնոլոգիաներում հիմնական ուղություները և բաժիները:
5. վերլուծելու ստացված բազմաբնույթ տվյալների բազան՝ մշակման խնդիրների միասնական
մոտեցման եղանակները հիման վրա:
6. գնահատելու նանոտեխնոլոգիաների զարգացման հավանական հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելով տեղեկատվկան զանազան աղբյուրներից դասակարգելու և վերլուծելու
տեսական և փորձարարական արդյունքները նաոտեխնոլոգիաներում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի
ստեղծման, հետազոտման
եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
 ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցություն ունենալով
գործընթացին

անձնական

քննարկումներով,

օգտագործում

են

ստացած

գիտելիքները

հանձնարարված ռեֆերատիվ աշխատանք կատարելու համար՝ օգտագործելով լրացուցիչ
գրականության և ինտերակտիվ նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական
տոմսերով: Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. նանո նյութերի սինթեզ և կիրառություններ:
2. Մանրադիտակները նանֆիզիկայում և նանոտեխնոլոգիաներում. տեսակները, աշխատանքի
սկզբունքները:
3. Ատոմայի համակարգչային նմանակումը նանոտեխնոլոգիաներում:
4. Փոշենստեցման,

էպիտաքսիալ

աճի

և

ջերմաթրծման

հիմանական

եղանակները

նանոտեխնոլոգիանորում:
5. Ինքնդասավորվող միաշերտեր, ածխածնային մանրաթելեր, դենդրիմերներ:
6. Կենսա-միկրո-էլեկտրամեխանիկական համակարգեր:
7. Կեսնասենսորներ. ակնարկ:
8. Գենետիկ իդենտիֆիկացման հիմքերը:
9. Կենսազգայուն ինտեգրալ սենսորներ:
10. էլեկտրական և էլեկտրաքիմիական դետեկտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
Բ. Բhushan, ed., "Scanning ProԲe Microscopy in Nanoscience and Nanotechnology 2" Springer, 2011.
M. Ferrari, ed., "ԲioMEMS and Բiomedical Nanotechnology", Springer, 2007.
W. Goddard, ed., "HandԲook of Nanoscience, Engineering, and Technology", CRC-Press, 2007.
W. Fahrner, ed., "Nanotechnology and Nanoelectronics", Springer, 2005.
Բ. Բhushan, ed., "Springer HandԲook of Nanotechnology", Springer, 2004.
M. Ventra, S. Evoy, J. Heflin, eds, "Introduction to Nanoscale Science and Technology", Springer, 2004.
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2.

Տեղեկատվական անվտանգություն

3.

3

ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին

7. առանց ընթացիկ գնահատման

ծանոթացնել

հեռահաղորդակցության

համակարգերի

ժամանակակից

պաշտպանման միջոցներին,


ծանոթացնել համակարգչային ցանցերին,



ուղենշել տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
անվտանգության ապահովման հիմնական սկզբունքներին,
2. ծանոթանալու հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի արտաքին պարագծի
պաշտպանման եղանակներին,
3. ներկայացնելու պաշտպանիչ միջցանցային էկրանների կառուցման և կիրառման եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու

պաշտպանված

հեռահաղորդակցման

կապուղիների

կառուցման

հիմնական

եղանակներին,
5. իրականացնելու հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին
կառուցվածքի տրամաբանական բաժանում,
6. կատարելու հեռահաղորդակցման ցանցերի արտաքին պարագծի պաշտպանություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա.3 տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքներին,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,



գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և ոչ
առցանց ռեժիմներում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական տոմսերով:
Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
220

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Տեղեկատվական համակարգի և հեռահաղորդակցման ցանցերի անվտանգության ապահովման
հիմնական

սկզբունքները:

Տեղեկատվական

համակարգերի

անվտանգության

քաղաքականություն:
2.

Հեռահաղորդակցման

ցանցերի

և

տեղեկատվական

համակարգերի

անվտանգության

ապահովման միջազգային ստանդարտներ ISO 17999 և ISO 2007:
3.

Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
անվտանգության ապահովում, ցանցային իրավասությունների տրամադրում, լիազորությունների
տարանջատում:

4.

Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
տրամաբանական բաժանում անվտանգության ենթահամակարգերի:

5.

VLAN-ների կառուցման եղանակները:

6.

Հեռահաղորդակցման

ցանցերի

արտաքին

պարագծի

պաշտպանություն:

Պաշտպանիչ

միջցանցային էկրանների կառուցման և կիրառման եղանակները:
DMZ ապառազմականացված տիրույթի կառուցման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
2. TurnԲull Nigel ‘Foreword’ in Calder, Alan and Watkins, Steve, IT Governance: A Manager's Guide to Data

Security & ԲS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).
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2.

Ալիքային պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում

3.
3 ECTS
կրեդիտ

4.

2 ժամ/շաբ.

5.

2 ժամ դասախոսություն

6.

3-րդ կիսամյակ աշնանային

7.

Առանց ընթացիկ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին հաղորդել համակարգային գիտելիքներ ալիքային պրոցեսների մոդելավորում
առարկայի, նրա հիմնական խնդիրների և այդ խնդիրների լուծման մեթոդների մասին:



Ծանոթացնել հեռահաղորդակցության և ռադիոֆիզիկայի բնագավառներում առավել հաճախ
հանդես եկող խնդիրներին,



ուղենշել այդ ոլորտի արդի համակարգչային ծրագրային փաթեթներից հնարավորությունները:
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9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իրականացնելու

ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

և

մոդերի

անալիտիկ

վերլուծություն տարբեր համակարգերում,
2. իրականացնելու ԳԲՀ շղթաների մաթեմատիկական նկարագրություն,
3. տիրապետելու թվային մոդելավորման եղանակներին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիրապետելու Էլեկտրադինամիկական համակարգերի մոդելավորուման ժամանակակից
ծրագրային փաթեթներին,
5. իրականացնելու երկար գծերի մատրիցային նկարագրություն,
6. իրականացնելու ալիքատարային հատվածի մատրիցային նկարագրություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա8.

պատկերացնելու

տերահերցային

ալիքների

ձևավորման,

տարածման

և

գրանցման

արդի

եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները, ինչպես
նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի

ստեղծման, հետազոտման եղանակները և

հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ (MatLaԲ/Simulink,
LaԲview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների

նախագծման և պահանջվող որակի

ապահովման պարզաբանման փուլերում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


Դասախոսություն,



Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական տոմսերով:
Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ալիքային պրոցեսների թվային մոդելավորման առանձնահատկությունները։

2.

Էլեկտրադինամիկական համակարգերի մոդելավորում, վերջավոր տարրերի (FEM), վերջավոր
ժամանակամիջոցների (FDTD) ենանակներ:

3.

Ալիքային պրոցեսների մոդելավորման ծրագրային փաթեթներ (MatLaԲ, Comsol, Lumerical, HFSS):

4.

Բաշխված պարամետրերով համակարգեր և նրանց մոդելավորում:
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5.

Ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

ու

մոդերի

բնույթը

էլեկտրադինամիկական

կառուցվածքներում
6.

ԳԲՀ շղթաների մաթեմատիկական նկարագրություն։

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. И.В. Пегель, Электродинамика Сверхвысоких частот, Издательство Томского политехнического
университета. 2009, 158 с.
2. М. М. КАРЛИНЕР, ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СВЧ, Курс лекций, Новосибирск, 2006.

3. M.TaԲataԲaian, Comsol 5 for Engineers, (Multiphysics Modeling), Mercury Learning and Information,
Massachusetts New Delhi, 2016.
4. Workshop on Computational Modelling. EMC-Zurich Singapore 2006. P. 1–86.

1. 0504/Մ02

2 . Ազդանշանների մշակման մաթեմատիկական մեթոդներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախոսություն
6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ինտեգրելի և քառակուսիով ինտեգրելի ֆունկցիաների
տարածության և այդ տարածություններում Ֆուրյեի ինտեգրալ ձևափոխությունների հետ,
 ծանոթացնել Ֆուրյեի դիսկրետ և արագացված դիսկրետ ձևափոխությունների և վիվելետ
անալիզի որոշ տարրերի հետ,
 ուղենշել այն մաթեմատիկական մեթոդները և մոտեցումները, որոնք կարող են կիրառվել
հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու հեռահաղորդակցության ոլորտում կիրառվող հիմնական
մաթեմատիկական մեթոդները,

2.

լուսաբանելու տվյալների փոխանցման հիմնական դիկրետ մաթեմատիկական
մեթոդները,

3.

ներկայացնելու օպտիմիզացիայի թվային մեթոդները, որոնք կիրառվում են
հեռահաղորդակցության ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելով Ֆուրյեի մեթոդը գտնելու հեռահաղորդակցության ոլորտում հաճախ
հանդիպող ֆունկցիաների Ֆուրյեի պատկերը,

5.

վերլուծելու հեռահաղորդակցության այն խնդիրները, որտեղ կիրառվում է
օպտիմիզացիայի թվային մեթոդները,

6.

գնահատելու մաթեմատիկական մեթոդների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
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զարգացման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

արդյունավետ պլանավորելու հեռահաղորդակցության մաթեմատիկական մեթոդների
յուրացման ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.

բացատրելու

վիճակագրական

ժամանակակից
մշակման

կապի

համակարգերում

գործընթացները,

ֆիզիկական

ազդանշանների
հիմունքները

և

թվային

և

անհրաժեշտ

մաթեմաթիկական ձևափոխությունների հաջորդականությունը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,



ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին ուսանողները հանդես են գալիս հանձնարարված
թեմայով զեկուցումներով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական
տոմսերով: Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինտեգրելի և քառակուսիով ինտեգրելի ֆունկցիաների տարածություններ:
2. Ֆուրյեի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխություններ:
3. Ֆուրյեի դիսկրետ և արագ դիսկրետ ձևափոխություններ:
4.Վիվելետ անալիզ և վիվելետ ձևափոխություն:
5.Պայմանական և ոչ պայմանական օպտիմիզացիայի խնդիրներ:
6. Օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման թվային մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Pierre Բremaud, “Mathematical Principles of Signal Processing”
Բellanger Maurice, “Adaptive Digital Filters”
Farhang-Բoroujeny Բ., “ Adaptive Filters”
Vaidyanathan P., “The Thеory of Linear Prediction”
Сухарев А.Г и др. “Курс методов оптимизации”
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1. 0501/Մ36
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Տեղորոշման ԳԲՀ եղանակներ

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել հաճախությունների ռադիոտիրույթում իրականացվող
հեռազոնդման եղանակներին


ծանոթացնել Երկրի մակերևույթի (ծովերի, ցամաքի, սառցադաշտերի, անտառների, և այլն) ու
մթնոլորտի ուսումնասիրման ու զոնդվող մակերևույթների հիմնական բնութագրերի
գնահատման ասպարեզում նրանց կիրառման առանձնահատկությունների



ներկայացնել հեռամխանման ԳԲՀ սարքերի աշխատանքի սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու հեռամխանման ԳԲՀ համակարգերի կառուցման սկզբունքները,
ազդանշանների հայտնաբերման օպտիմալության չափանիշները
2. ներկայացնելու նշանակետի կոորդինատի գնահատման, չափման հնարավոր ճշտության,
հեռավորության ու շառավղային արագության չափման պոտենցիալ սխալի վրա ազդող
հիմնական գործոնները
3. հասկանալու հեռավորության չափման ֆազային, հաճախային ու իմպուլսային մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կարող է գնահատել ԳԲՀ ակտիվ հեռազոնդման հակադարձ տարբեր խնդիրների լուծման
համար կիրառելի ռադիոլոկացիոն համակարգերի հիմնական բնութագրերը` կախված
արտաքին
շրջապատի
պայմանների
առանձնահատկություններից,
արտաքին
խանգարումների առկայությունից և զոնդվող մակերևույթների կամ միջավայրի ցրման
բնութագրերի հաճախությունից ու բևեռականությունից ունեցած կախվածություններից:
5. կարող է գնահատել ԳԲՀ պասսիվ հեռազոնդման տարբեր հակադարձ խնդիրների լուծման
համար կիրառելի ռադիոմետրիկ համակարգերի հիմնական բնութագրերը` կախված
արտաքին
շրջապատի
պայմանների
առանձնահատկություններից,
արտաքին
խանգարումների առկայությունից և զոնդվող մակերևույթների կամ միջավայրի ցրման
բնութագրերի հաճախությունից ու բևեռականությունից ունեցած կախվածություններից:
6. կարող է կիրառել ջերմային ճառագայթման ազդանշանների հայտնաբերման, համակարգի
աղմկայուն ջերմաստիճանի, ռադիոմետրերի կառուցվածքային առանձնահատկություններն
ու զգայնությունները հաշվման տեսությունները հեռամխանման ԳԲՀ սարքեր նախագծման
ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. յուրացնելու աղմուկների ֆոնի վրա ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների
հայտնաբերման ու գրանցման սկզբունքները, ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների
մեջ կոդավորված ինֆորմացիայի արտազատման խնդրի լուծման առանձնահատկություններն ու
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հնարավորությունները.
Բ6. աշխատելու ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն իրականացնող
սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
14. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. Ռադիոլոկացիոն համակարգեր
10. Ազդանշաններ ու խանգարումներ, ռադիոազդանշանի մոդելները, հայտնաբերման
օպտիմալության չափանիշները, ազդանշանների հայտնաբերում:
11. Համաձայնեցված ֆիլտրեր ու կոռելյատորներ, ազդանշանների լուծում, լուծունակություն ըստ
հեռավորության ու ըստ արագության, անորոշության ֆունկցիա:
12. Նշանակետի կոորդինատի գնահատումը, չափման հնարավոր ճշտությունը, հեռավորության
ու շառավղային արագության չափման պոտենցիալ սխալը:
13. Հեռավորության չափման ֆազային, հաճախային ու իմպուլսային մեթոդներ:
14. Ռադիոլոկացիայի հիմնական հավասարումը ու նրա վերլուծությունը, ռադիոլոկացիոն
համակարգի գործողության հեռավորությունը, զոնդվող մակերևույթի ու նշանակետի ցրման
էֆեկտիվ մակերես:
15. Ջերմային ճառագայթում, ջերմային ճառագայթման ազդանշանների հայտնաբերումը,
համակարգի աղմկային ջերմաստիճանը, ռադիոմետրերի կառուցվածքային
առանձնահատկություններն ու զգայնությունների հաշվման տեսությանը, զոնդվող
մակերևույթի ու նշանակետի ռադիոպայծառային ջերմաստիճան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Ա. Առաքելյան, Ռադիոտեխնիկական համակարգեր, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն-2010.
6. Merill Skolnik, “Radar HandԲook” SciTech PuԲlishing 2008.
7. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий,
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.
8. William L. Melvin, James A. Scheer, Principles of Modern Radar, SciTech PuԲlishing 2013.
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1. 0501/Մ37

2. Տերահերցային տիրույթի համակարգեր

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել
տերահերցային

(ՏՀց)

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

տարբեր

ալիքների

բնագավառներում

առկա

և

(հիմնարար

հեռանկարային

և

կիրառական)

կիրառություններին,

ՏՀց

հեռահաղորդակցական համակարգերի հետ (ստացիոնար և շարժական՝ մասնավորապես 5G
բջջային կապի համակարգ),
 ծանոթացնել ՏՀց տիրույթի տեխնիկայի հետ, մասնավորապես գեներատորներ, դետեկտորներ,
ալիքատարներ և այլն,
 ծանոթացնել (տեսականորեն և փորձնականորեն) տարբեր տիպի ՏՀց սպեկտրոմետրերի
աշխատանքի սկզբունքների և հնարավորությունների հետ,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

յուրացնելու ՏՀց տիրույթի ժամանակակից տեխնիկան,

2.

ծանոթանալու գերարագ հեռահաղորդակցական համակարգերի հետ՝ հիմնված ՏՀց
տեխնոլոգիայի վրա,

3.

ծանոթանալու ժամանակային տիրույթի ՏՀց սպեկտրոմետրի հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կարողանալու խնդրի դրվածքից ելնելով ընտրել անհրաժեշտ հաճախային տիրույթը և
սպեկտրոմետրիկ չափման եղանակը, ինչպես նաև սպեկտրոմետրի կառուցվածքը,

5.

մասնակցելու գերարագ ՏՀց կապի համակարգի մշակմանը,

6.

մշակելու որոշակի ՏՀց հանգույցներ ՏՀց սպեկտրոմետրի, ՏՀց կապի համակարգի և ՏՀց
ալիքների ընդունիչի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու
գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին
խնդրներ.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի ստեղծման, հետազոտման
եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ
(MatLaԲ/Simulink, LaԲview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և
պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման փուլերում.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,



ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, նոր
տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն՝ իրականացվում է գրավոր ձևաչափով, քննական տոմսերով:
Քննական տոմսում ներառված է 2 տեսական հարց:
 2-րդ

ընթացիկ

քննություն՝

իրականացվում

Սովորողները,

նախապես

ընտրված

է

գործնական

թեմաներից,

ներկայացման

ներկայացնում

են

միջոցով:

ռեֆերատներ՝

շարժասահիկների ուղեկցությամբ:
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական
տոմսերով: Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Տարբեր բնագավառներում (հիմնարար և կիրառական) ՏՀց ալիքների առկա և հեռանկարային
կիրառություններին,

2.

ՏՀց ալիքների գենարացման, դետեկտման, ուղորդված տարածման եղանակներ (թվարկված
որոշ տիպեր ինքնուրույն),

3.

ՏՀց հեռահաղորդակցական համակարգեր (ստացիոնար և շարժական՝ 5G բջջային կապի
համակարգ-ինքնուրույն),

4.

ՏՀց սպեկտրոսկոպիայի կիրառությունները գիտական և գործնական ոլորտներում,

5.

Ժամանակային տիրույթում ՏՀց սպեկտրոսկոպիա,

6.

Ալիքատարային ժամանակային տիրույթում ՏՀց սպեկտրոսկոպիա (ինքնուրույն),

7.

Ակնարկ ՏՀց ռադարների և ՏՀց պատկերների կառուցման համակարգերի վերաբերյալ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4.
5.
6.
7.

Xi-Cheng Zhang, Jingzhou Xu, " Introduction to THz Wave Photonics," Springer 2010.
Yun-Shik Lee, "Principles of Terahertz Science and Technology," Springer 2009.
"Terahertz Spectroscopy" ed. Բy Susan Dexheimer, CRS Press, 2007.
М. П. Долуханов, "От миллигерц до терагерц" Fecha 1970.
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2. Արբանյակային կապ և նավիգացիա

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական

4. 4 ժամ/շաբ.

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Պարզաբանել արբանյակային կապի հիմնախնդիրները: Ուսումնասիրել արբանյակային
կապի

համակարգերի

կիրառումը

տեղորոշման

խնդիրներում

(GPS

համակարգ):

արբանյակային կապի համակարգերով թվային հեռուստատեսության DVԲ-S, DVԲ-S2
ստանդարտները:


Հետազոտել

արբանյակային

առանձնահատկությունները,

կապի

համակարգերի

ազդանշանների

ձևավորման

նախագծման
և

մշակման

առանձնահատկությունները արբանյակային կապի համակարգերում:


Ծանոթացնել տեղորոշման խնդիրների լուծուման եղանակներին արբանյակային կապի
համակարգերի կիրառմամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալու արբանյակային կապի համակարգերի առանձնահատկությունները և
դրանց նախագծման սկզբունքները

2.

յուրացնելու արբանյակային կապի
համակարգերի կառուցման հիմունքները

3.

հասկանալու արբանյակային կապի համակարգերի յուրահատկությունները,
ազդանշանների ձևավորման եղանակները և կապուղիների կառուցման ձևերը:

նավիգացիոն

և

հեռուստատեսության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տիրապետելու տարբեր տիպի արբանյակային կապի համակարգերի նախագծման և
պլանավորման հմտություններին

5.

կիրառելու նավիգացիոն խնդրի լուծման հմտությունները տարատեսակ շարժական
օբյեկնտերի տեղորաշման համար

6.

հաշվարկելու արբանյակային հեռուստատեսությունում առկա ոչգծային երևույթները
և նախագծելու դրանք կոմպենսացնող հանգույցները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.

տիրապետելու

տվյալների

փոխանցման

ժամանակակից

համակարգերի

կառուցման

սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական
սկզբունքներին.
Ա5. ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման ոլորտները
առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող
անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը.
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Բ2. մշակելու հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի վերադրումների
դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,



ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական
գիտելիքները,

պարապմունքի
լսարանից

ժամերին
դուրս

կիրառում

դասախոսություններից

հանձնարարված

գրականության

ստացած
ընթերցում,

տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն՝ իրականացվում է գրավոր ձևաչափով, քննական տոմսերով:
Քննական տոմսում ներառված է 2 տեսական հարց:
 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ իրականացվում է գործնական ներկայացման միջոցով:
Սովորողները, նախապես ընտրված թեմաներից, ներկայացնում են ռեֆերատներ՝
շարժասահիկների ուղեկցությամբ:
 Եզրափակիչ քննություն՝ իրականացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ քննական
տոմսերով: Յուրաքանչյուր քննական տոմս պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երկրի արհեստական արբանյակներ, ուղեծրերի տեսակներ
2. Արբանյակային նավիգացիոն համակարգերի (ԱՆՀ) աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքները
3. Արբանյակների շարժման հետագծի և դիրքի որոշման խնդիրը
4. Նավիգացիոն խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները
5. ԱՆՀ-ում նավիգացիոն հաղորդագրություններն ու ռադիոազդանշանները
6. Արբանյակային կապի համակարգերով թվային հեռուստատեսության հիմունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

В. С. Яценков “Основы спутниковой навигации” М: 2005 г.

2.

D. Calcutt & L. Tetley “Sattelite communications: priciples and applications” 1994.

3.

ETSI EN 307 V.1.2.1 (2009-08): Digital Video Բroadcasting (DVԲ). Second generation framing
structure, channel codding and modulation systems for Բroadcasting, interactive services, news
gathering and other ԲroadԲand satellite applications (DVԲ-S2).

4.

Ahmed El-RaԲԲany “Introduction to GPS: The GloԲal Positioning System”, Artech House, 2002.

5.

Elliott D. Kaplan (Author, Editor), Christopher Hegarty (Editor), “Understanding GPS: Principles
and Applications, Second Edition”, Artech House, 2006.
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Մագիստրոսական ծրագիր`
«Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա»,

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի (Ճարտարագիտության) մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

071401.02.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի
2016/2017 ոստարվա ընդունելության կանոնակարգերի՝ հաստատված ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2015թ. մարտի 31-ի նիստի № 6/5 որոշմամբ:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է


ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկայի հիմքում
ընկած ֆիզիկական երևույթների, ինտեգրալ սխեմաների նախագծման, ճառագայթման
կլանման և կիսահաղորդչից առաքվող ճառագայթման եղանակների և ֆիզիկական
առանձնահատկությունների, գազի և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներին;



ծանոթացնել

պինդ

մարմնում

տեղի

ունեցող

պատահական

պրոցեսներին,

կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակներին, աղմկային
սպեկտրոսկոպիային և դիագնոստիկային;


ծանոթացնել

նանոչափային

համակարգերի

առանձնահատկություններին,

դրանցում

հոսանքի տեղափոխման մեխանիզմներին, չափային քվանտացման էությանը, չափային
քվանտացված

համակարգերին

և

դրանց

էներգետիկ

սպեկտրին,

ածխածնային

և

մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման տեխնոլոգիական մեթոդներին, դրանց
հատկություններին,

դրանցում

ընթացող

էլեկտրոնային

երևույթներին

և

հնարավոր

կիրառության բնագավառներին, մոլեկուլյար էլեկտրոնիկայի առանձնահատկություններին;


ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորմանը:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1.
ներկայացնելու
հիմնական
կիսահաղորդչային
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նյութերի

տեսակներն

ու

առանձնահատկությունները,

կիսահաղորդչային

սարքերում

ընթացող

ֆիզիկական

և

քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում այդ
նյութերի օգտագործման հեռանկարները,
Ա2. պարզաբանելու ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմուքները,
սխեմաների

մակարդակները,

ստրատեգիաները,

գնահատելու

ընտրելու ինտեգրալ

ինտեգրալ

սխեմաների

տնտեսական շահավետությունը, վերլուծելու տարբեր անալոգային սխեմաների պարամետրերը,
Ա3.

ձևակերպելու

կիսահաղորդչի

կողմից

Էլեկտրամագնիսական

ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները,
օպտրոնի

գործողության

սկզբունքը,

սպեկտրի

տարբեր

ալիքների

կլանման

և

օպտոէլեկտրոնային զույգի՝

տիրույթի

ֆոտոընդունիչների

աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, բացատրելու արեգակնային մոդուլի
աշխատանքի սկզբունքները,
Ա4.

մեկնաբանելու

գազային

և

կենսաքիմիական

հիմունքները,

պինդմարմնային

նյութերի

սենսորների
հիման

աշխատանքի

վրա

ստեղծվող

ֆիզիկական
տվիչների

առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները,
Ա5. պարզաբանելու պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային
քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի
էներգետիկ սպեկտրը,
Ա6. բացատրելու կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, գերմեծ
ինտեգրալ

սխեմաների

նախագծման

առանձնահատկությունները,

ժամանակակից

ինտեգրալային ՄԴԿ սխեմաների տարատեսակները, սխեմաների մշակման ավտոմատացված
նախագծման համակարգչային ծրագրերը,
Ա7. պարզաբանելու նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և
օպտիկական

հատկությունները,

էլեկտրաֆիզիկական,

վիճակագրական,

էլեկտրական

ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ
կապված և այլ բնույթի սահմանափակումները, նանոչափային համակարգերում էլեկտրական
հոսանքի

անցման

մեխանիզմները,

չափային

քվանտացումը,

ներկայացնելու

նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները, նանոկառուցվածքների
կիրառության
ստացման

բնագավառները,

մեթոդները,

ածխածնային

նանոխողովակներում

և

մետաղօքսիդային
ընթացող

նանոխողովակների

էլեկտրոնային

երևույթները,

մոլեկուլային էլեկտրոնիկայի առանձնահատկությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառել կիսահաղորդիչների մակերևույթին, բաժանման սահմանում և ծավալում, ինչպես նաև
կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթները տարբեր
նշանակման միկրո- և նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման և պատրաստման համար,
Բ2. իրականացնել ինտեգրալ սխեմաների նախագծում, ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական
շահավետության

գնահատում,

տարբեր

անալոգային

սխեմաների

պարամետրերի

վերլուծություն,
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման
մեխանիզմների և առանձնահատկությունների իմացությունը

սպեկտրի տարբեր տիրույթի

ֆոտոընդունիչների, ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի
վերլուծություն և նախագծման համար,
Բ4. կիրառել գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի և պինդմարմնային նյութերի
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հիման վրա ստեղծվող տվիչների առանձնահատկություններ մասին գիտելիքները դրանց
նախագծման և պարամետրերի համակարգչային մոդելավորման համար,
Բ5. կիրառել կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, գերմեծ ինտեգրալ
սխեմաների

մասին

գիտելիքները

ժամանակակից

ինտեգրալային

ՄԴԿ

սխեմաների

նախագծման և դրանց ավտոմատացված նախագծման համակարգչային ծրագրերի մշակման
համար,
Բ6. կիրառել պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների մեխանիզմները, կիսահաղորդիչներում աղմուկների տեսակները վերլուծելու համար, կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման ֆիզիկական մեխանիզմները և դրանց կապը
կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչ-սահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի
վրա ընթացող պրոցեսները բացահայտելու համար, մշակել կիսահաղորդչային սարքերի
պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդներ,
Բ7. օգտագործել նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և
օպտիկական հատկությունների մասին գիտելիքները էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական,
էլեկտրական

ազդանշանի

հզորության,

ջերմահեռացման,

տեխնոլոգիական

բնույթի,

միջմիացումների հետ կապված և այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատման համար,
կիրառել

չափային

քվանտացման

առանձնահատկությունները

նանոկառուցվածքներում

(նանոխողովակներ, մոլեկուլյար անցումներ և այլն) ընթացող էլեկտրոնային երևույթները
նկարագրելու և մոդելավորելու համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ,
Գ2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն,

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատումով, առանց ընթացիկ գնահատման
գրավոր և բանավոր քննություններ, ստուգումներ/ստուգարքներ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի,
ֆիզիկական հետազոտությունների, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտներում, “National Instruments”-ի և
233

ՀՀ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան ձեռնարկությունների
մասնաճյուղերում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին հասանելի դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային
դասախոսություններ, համացանցային նյութեր: Դասավանդման ձևերը՝ սովորական լսարանային և
էլեկտրոնային գրատախտակի օգնությամբ: Ամբիոնին կից գործում է “Կիսահաղորդչային սարքերի և
նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն”, որի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք
բերելու գործնական հմտություններ ինչպես կիսահաղորդչային միկրո-, այնպես էլ
նանոէլեկտրոնիկայի բնագավառում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական
խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրի
կաուցվածքը և բովանդակությունը:
Համեմատվել և հաշվի են առնվել մի շարք արտասահմանյան բուհերի փորձառությունը և
մագիստրոսական ծրագրերի նմանատիպ կրթական չափորոշիչներն ու առարկայական հենանիշերը:
Դրանք են.
Ryazan State Radio Engineering University
http://www.rsreu.ru/ru/faculties-and-departments/frt/kafedri/ris/menu-391
/napravlenie-11-04-01-radiotekhnika-magistratura
Delft University of Thechnology: http://radar.ewi.tudelft.nl/,
National Research Tomsk State University: http://en.viu.tsu.ru/news/project/3120/, Taras Shevchenko National
University of Kyiv: http://www.univ.kiev.ua/ru/dep/rff/)
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Չկան
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
Ընդհանուր դասընթացներ
1. 1602/Մ01
2. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգում

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,

2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնելու և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է համապատասխանեն
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ.3. Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն)
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների
և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales, Christine B. Feak, English in Today’s Research World’’ a Writing Guide, The University of
Michigan Press, USA, 2003.
2. John M Swales and Christine B.Feak, Academic writing for Graduate Students, 2000, USA.
3. Сафроненко О.И., Резникова С.Ю., Academic English for students in sciences, СЗПД-ПРИНТ, 2013.

1. 1602/Մ02

2. Օտար լեզու 2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ\ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերելու միջազգային չափորոշիչներին (B2-C1) համապատասխան օտար լեզվի իմացություն
2. նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
2. արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
2.
3.
4.
5.
13.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
_________________________________________________________________________________
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007.
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007.
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014.
4. ETS, “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012.
5. Pauline Cullen, “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014.
6. Kaplan, “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. գործ.-2

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ինտեգրալ սխեմաների նախագծման առանձնահատկություններին,
 ուղենշել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանելու ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները և ստրատեգիաները,
3. ներկայացնելու ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները,
2. վերլուծելու ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները և ստրատեգիաները,
1.

գնահատելու ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ուղղությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու ինֆորմացիոն ինտեգրալ սխեմաների և տեխնոլոգիաների զարգացման
ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ4: գազային և կենսաքիմիական սենսորների և պինդմարմնային նյութերի հիման վրա ստեղծվող տվիչների
նախագծում և պարամետրերի համակարգչային մոդելավորում:
Գ3: Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում
քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին, գործնական
պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, լսարանից դուրս
հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացի ավարտին անց է կացվում բանավոր ամփոփիչ ստուգում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն:
2. ԻՍ նախագծման մակարդակները:
3. ԻՍ նախագծման ստրատեգիաները, ընտրությունը, մեթոդները:
4. ԻՍ նախագծման ուղղությունները:
5. ԻՍ նախագծման տնտեսական չափանիշերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ինտերնետային համապատասխան կայքեր:

1. 0503/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-1, գործ.-1

6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման
ոլորտում ժամանակակից գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման և պլանավորման
առանձնահատկություններին:
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 լուսաբանել գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը և հիմնական ժամանակագրությունը,
պարզաբանել գիտական հետազոտություւներում տվյալների փորձարարական գրանցման, տեսական
մեկնաբանություն և համակարգչային մշակաման արդի եղանակները,
 ուղենշել գիտական աշխատանքների կատարման ձևաչափերը և էթիկայի նորմերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրելու գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական մոտեցումները,

1.

2. լուսաբանելու հետազոտությունների տվյալ բնագավառում հետաքրքրություն ներկայացնող ակնարկային
գրականությունը և առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող եղանակները,
3. ներկայացնելու գիտական հետազոտություններ, մատուցելու ստացված արդյունքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պահպանելու
գիտական
աշխատանք կատարելիս,

էթիկայի

նորմերը

2.

վերլուծելու հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների
պատկերացնելու հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:

բազան՝

գիտահետազոտական
մոտեցման

եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծելու և հասկանալու տեսական և փորձարարական կարևորագույն արդյունքները ժամանակակից
գիտական հետազոտություւներում,
2. առաջադրելու խնդիրներ ատենախոսական աշխատանքի համար և տալու դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2: ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմուքները, ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները, ստրատեգիաները, ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական շահավետությունը, տարբեր անալոգային սխեմաների պարամետրերը,
Բ6: պատահական պրոցեսների և հոսանքի ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդչային սարքերի ներքին
աղմուկների վերլուծոմ, պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդների մշակում
և մոդելավորում,
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ,


ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում են քննարկումներին,
կարդում են լրացուցիչ գրականություն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

 ստուգում՝ իրականացվում է բանավոր, գործնական ներկայացման գնահատման հիման վրա:
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:
2.

Տեսական և փորձարարական գիտական հետազոտություններ:
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3.

Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:

4.

Ատենախոսական հետազոտություների նախապատրաստման հիմանկան փուլերը:

5.

Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:

6.

Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:

7.

Գիտական էթիկայի նորմերը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in Science", Cowan
University, 2005.
2. В.И.Комлацкий, С.в. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных исследований:
учебное пособие", Феникс, 2014.
3. GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008.

Մասնագիտական դասընթացներ
1. 0503/Մ03

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ոսանողին ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկայի հիմքում ընկած ֆիզիկական
երևույթներին,
 ուսանողին ներկայացնել նանոէլեկտրոնիկայի ներկայիս վիճակը և զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ներկայումս օգտագործվող հիմնական ժամանակակից կիսահաղորդչային նյութերի
տեսակները և դրանց հատկությունները,
2. լուսաբանելու կիսահաղորդչային տարբեր տեսակի սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական
երևույթները, ներկայացնելու միկրո- և նանոկառուցվածքային սարքերի հատկությունները,
3. լուսաբանել էլեկտրոնիկայում օգտագործվող նյութերի հետագա օգտագործման հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու օգտագործվող հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակների
առանձնահատկություններն ու դրանց հատկությունները,
2. վերլուծելու կիսահաղորդչային տարբեր տեսակի սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական
երևույթները, մշակելու միկրո- և նանոկառուցվածքային սարքերի հատկությունների հետազոտման
եղանակներ,
3. գնահատելու էլեկտրոնիկայում օգտագործվող նյութերի հետագա օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա7: նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունները, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության,
ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված սահմանափակումները,
նանոչափային համակարգերում էլեկտրական հոսանքի անցման մեխանիզմները, չափային քվանտացումը, նանոկառուցվածքների ստացման մեթոդները և կիրառության բնագավառները, դրանցում
ընթացող էլեկտրոնային
Բ7: նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունների մասին գիտելիքների, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական
ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և
այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատում, նանոկառուցվածքներում (նանոխողովակներ,
մոլեկուլյար անցումներ և այլն) չափային քվանտացման առանձնահատկությունները ընթացող
էլեկտրոնային երևույթների նկարագրում և մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար պարապմունք, անց է կացնում
քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին, լսարանից դուրս
հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
3. անհատական նախագծերի պատրաստում, ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
հանձնվում է գիտական գրականության վերլուծության արդյունքում ձևավորված ռեֆերատի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սիլիցիումի հատկությունները:
2. A2B6 խմբի կիսահաղորդիչների հատկությունները:
3. A3B5 խմբի կիսահաղորդիչների հատկությունները:
4. Ծակոտկեն սիլիցիումի և ուրիշ նոր նյութերի հատկությունները:
5. Հետերոկառուցվածքներ:
6. Լայն արգելված գոտի ունեցող կիսահաղորդիչներ:
7. Ածխածնային նանոխողովակներ:
8. Քվանտային երևույթները կիսահաղորդիչներում:
9. Նանոէլեկտրոնային նյութեր և կառուցվածքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Graphene Science Handbook Eds M. Aliofk-hazrael et CRC Press 2016.
2. П. Харрис Углектродные нанотрубы и родственные структуры. Техносфера, 2003.
3. Ф.-Г. Баника. Химические и биологические сенсоры: основы и применения М. Техносфера, 2014.
4. Վ.Մ.Հարությունյան Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներ: ԵՊՀ, Երևան, 2009.
5. Է.Մ.Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան: Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները:
ՌՍՀ, Երևան, 2005.

1. 0503/Մ04

2. Ծրագրային փաթեթների կիրառությունները

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
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3. 6
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել լեզվի հիմնական հասակցությունների մասին, LabVIEW լեզվի
կառուցվածքին և LabVIEW լեզվով ծրագրավորման տարրերի հետ,
 ծանոթացնել ինֆորմասիայի գրաֆիկական արտապատկերմանը,
 ծանոթացնել LabVIEW-ի վերին հրամանացանկի հնարավորություների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ծրագրային փաթեթների կիրառությունների հիմնական սկզբունքները, արդի
մոտեցումների տեխնոլոգիաների և համակարգերի զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանելու տվյալների փոխանցման և մշակման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման
եղանակները,
3. ներկայացնելու ծրագրային փաթեթների կիրառության ոլորտների զարգացման հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ծրագրային փաթեթների հիմնական սկզբունքները,
2. վերլուծելու տվյալների մշակման և խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները,
3. գնահատելու ծրագրային փաթեթների զարգացման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և ծրագրային փաթեթների հիմնական
սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6: կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների
նախագծման առանձնահատկությունները, ժամանակակից ինտեգրալային ՄԴԿ սխեմաների
տարատեսակները, սխեմաների մշակման ավտոմատացված նախագծման համակարգչային ծրագրերը,
Բ5: կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, ինտեգրալային ՄԴԿ սխեմաների
ավտոմատացված նախագծման համակարգչային ծրագրերի մշակում,
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը համակարգչային լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին, գործնական
պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, լսարանից դուրս
հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ծրագրային փաթեթների և լեզուների հիմնական հասակցությունների մասին, LabVIEW լեզվի
կառուցվածքը: Վերին հրամանացանկ; Համառոտ հրամանացանկ; Առաջին սարքի ստեղծումը
LabVIEW-ում:
2. LabVIEW-ի տեղադրումը, LabVIEW-ի վերին հրամանացանկի հնարավորություները: Օգտագործողի
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հրամանացանկի ստեղծումը; Controls Palette (սարքերի հրամանացանկը);
3. Կարգավորիչ սարքի ծրագրի կազմումը: Ծրագրերի պահպանումը LabVIEW-ում: Ճակատային պանելի
դիզայնի տարրերը: Ֆունկցիոնալ պանելի դիզայնը: Թվային սարքեր և թվային ֆունկցիաներ:
Տրամաբանական սարքեր և տրամաբանական ֆունկցիաներ;
4. Տրամաբանական ֆունկցիաներ: Տողային սարքեր և տողերի հետ կատարվող գործողություններ:
Մասիվների հետ կատարվող գործողություններ: Մասիվները LabVIEW-ում; Կլաստերներ և
կլաստերների հետ կատարվող գործողություններ:
5. Ծրագրի կառուցման մոդուլային սկզբունքը: Գործողություններ կառուցվածքների հետ: Sequence
Structure (հաջորդական կառուցվածք): Case Structure (տարբերակի ընտրությամբ կառուցվածք): For
Loop (որոշակի ցիկլ) ցիկլի օպերատոր: While loop (պայմանով ցիկլ):
6. Տեղային և ընդհանրական փոփոխականի հասկացություններ;:Ծառայությունների հանգույց:
Ազդանշանների արտապատկերումը Waveform Chart (Ժապավենային գրաֆիկ) գրաֆիկով:
7. Waveform Chart (Ժապավենային գրաֆիկ) գրաֆիկի աշխատանքի ժամանակային հապաղում: Մի քանի
ազդանշանների միաժամանակյա արտապատկերումը Waveform Chart գրաֆիկում: Ազդանշանների
արտապատկերումը XY-Graph (XY-գրաֆիկ) գրաֆիկներով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Լ.Ի. Պեյչ, Դ.Ա. Տոչիլին, Բ.Պ. Պոլակ. LabVIEW սկսնակների և մասնագետների համար, Մոսկվա, 2004:

2.

Ф.П. Жарков и др. Использование виртуальных инструментов. Ред. К.С. Демирчян, М., СОЛОН-Р, 1999.

3.

Ինտերնետային կայքեր՝ www.originlab.com; www.wolfram.com/Mathematica
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2. Կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
մոդելավորում

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել միկրո- և նանո- էլեկտրոնիկայում ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման
հիմնական սկզբունքներին և հասկացություններին,
 ծանոթացնել բազմամասնիկային համակարգերի (բյուրեղային ցանցի) դինամիկայի, բյուրեղային ցանցի
կետային արատների և խառնուրդների, կիսահաղորդիչների մակերևութային հատկությունների,
կիսահաղորդիչներում և կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթների
մոդելավորման եղանակներին,
 ուղենշել ֆիզիկական պրոցեսների արդի մոդելավորման զարգացման հեռանկարները և կիրառական
ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, արդի մոտեցումները
և զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանելու ֆիզիկական համակարգերի մոդելավորման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման
եղանակները,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկական երևույթների
մոդելավորման ոլորտի հեռանկարները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու մոդելավորման հիմնական սկզբունքները տարբեր ֆունկցիոնալ նշանակության
էլեկտրոնային և նանոէլեկտրոնային սարքերի նկատմամբ,
2. վերլուծելու կիսահաղորդիչներում և կիսահաղորդչային կառուցվածներում ֆիզիկական պրոցեսների
մոդելավորման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները,
3. գնահատելու ֆիզիկական երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորման զարգացման հիմնական
ուղղությունները և հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու ֆիզիկական երևույթների մոդելավորման հիմնական սկզբունքների
յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը, Բ2:
Ֆիզիկական համակարգերի մոդելավորման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները:
Բ2: Ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական շահավետության գնահատում և տարբեր անալոգային սխեմաների
պարամետրերի վերլուծություն ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում
քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին, գործնական
պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, լսարանից դուրս
հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
3. մշակում և ներկայացնում են անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, հասկացությունները, դասակարգումը:
2. Ֆիզիկական երևույթների մոդելավորման եղանակները:
3. Բյուրեղային ցանցի դինամիկայի, կետային և խառնուրդների արատների մոդելավորում:
4. Կիսահաղորդիչների մակերևութային հատկությունների մոդելավորում:
5. Կիսահաղորդչային սարքերի (p-n անցում, թունելային դիոդ, տրանզիստորներ, ռեզիստորների և
ունակություններ) և կիսահաղորդչային կառուցվածքների էլեկտրաֆիզիկական պարամետրերի
մոդելները:
6. Պատահական պրոցեսների մոդելավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Е.Н. Бормонтов, Физика и метрология МДП-структур, Воронеж, 1997.
2. Е.Н. Бормонтов, М.Ю. Хухрянский, Моделирование поверхностных свойств полупроводников, Воронеж, 2002.
3. Моделирование физических явлений. Новосибирск, 1986.
4. Т.Е. Шуп. Прикладные численные методы в физике и технике. М: 1990.
5. Ю.С. Нагорнов, Численные методы моделирования свойств нанокристаллов, Тольятти, 2012.
6. А. Н. Лебедев. Моделирование в научно-технических исследованиях. М., Радио и связь., 1989.
7. С.М. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М., Иностр. Литер., 1986.
8. И.П. Степаненко Основы микроэлектроники, М., 2003.
Մասնագիտական դասընթացներ
Պարտադիր
1. 0503/Մ06
2. Նանոէլեկտրոնիկա
4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից միկրոսկոպային սարքերի հետ՝ փոքրաչափ սարքերի
ուսումնասիրման համար,
 ծանոթացնել նանոչափային նոր նյութերին, ծանոթացնել ցածրչափային տրանզիստորերին,
 ծանոթացնել չափային քվանտացման էներգետիկ սպեկտրի առանձնահատկություններին, նոր հեռանկարային
սարքերին, գերցանցերին, ուղենշել նանոտեխնոլոգիայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ցածրչափային սարքերի հիմնական սկզբունքները, առնչությունները, արդի
մոտեցումները,
2. լուսաբանելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները,
3. ներկայացնելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների կիրառության բնագավառները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կարճ ուղետարով ՄԴԿ տրանզիստորների հատկությունները, նոր նյութերի և չափային
քվանտացման հիմնական սկզբունքները և առնչությունները,
2. վերլուծելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները,
3. գնահատելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների կիրառության բնագավառները և զարգացման
հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու չափային քվանտացման հիմնական սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Ա7: Նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունները, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության,
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ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված սահմանափակումները,
նանոչափային համակարգերում էլեկտրական հոսանքի անցման մեխանիզմները, չափային քվանտացումը,
նանոկառուցվածքների ստացման մեթոդները և կիրառության բնագավառները, դրանցում ընթացող
էլեկտրոնային երևույթները, մոլեկուլային էլեկտրոնիկայի առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միկրոօբյեկտների կառուցման սկզբունքները:
Փռող թունելային մանրազննում:
Ատոմա-ուժային մանրազննում:
Զոնդային մանրազննում: Փռող զոնդային մանրադիտակների կիրառության ոլորտները:
Մոտակա դաշտի փռող օպտիկական մանրադիտակ և դրա օգտագործումը ինֆորմացիայի օպտի-կական
գրանցման խնդիրներում:
6. Տրանզիստորների չափերի փոքրացման իրականացում:
7. Նանոխողովակներ, գրաֆեն, ածխածնային նանոխողովակներ, ստացման տեխնոլոգիական եղանակները:
8. Չափային քվանտացում: Չափային քվանտացված համակարգեր:
9. Չափային քվանտացված համակարգերի էներգիական սպեկտրը: Գերցանցեր:
10. Նանոտեխնոլոգիաները որպես բնագիտական և ճարտարագիտական միջգիտությունների զարգացման
արդյունք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

П. Харрис. Углектродные нанотрубы и родственные структуры. Техносфера, 2003.
Ч. Пул, Ф. Оуэнс. Нанотехнология. М., Техносфера, 2005.
C. Binns. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology. Wiley, 2010.
Է.Մ.Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները:
ՌՍՀ, Երևան, 2005.

1. 0503/Մ07
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների տեխնոլոգիա

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել նանոէլեկտրոնային երկբևեռ տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքներին և պատրաստման տեխնոլոգիային,
 ծանոթացնե նանոէլեկտրոնային դաշտային էֆեկտով տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
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սկզբունքներին և պատրաստման տեխնոլոգիային,
 ծանոթացնել նանոէլեկտրոնիկայում օգտագործվող ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների հետ,
ուղենշել նանոէլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու նանոէլեկտրոնային երկբևեռ տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները և
պատրաստման տեխնոլոգիաները,
2. ներկայացնելու նանոէլեկտրոնային դաշտային էֆեկտով տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքները և պատրաստման տեխնոլոգիաները,
3. լուսաբանելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակների
առանձնահատկությունները,
4. լուսաբանելու նանոտեխնոլոգիայում օգտագործվող ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների
աշխատանքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու նանոէլեկտրոնային երկբևեռ տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները և
պատրաստման տեխնոլոգիաները,
2. կիրառելու նանոէլեկտրոնային դաշտային էֆեկտով տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքները և պատրաստման տեխնոլոգիաները,
3. վերլուծելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները,
գնահատելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիաների զարգացման
հեռանկարները,
4. աշխատելու նանոտեխնոլոգիայում օգտագործվող ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու նանոէլեկտրոնային տրանզիստորների պատրաստման տեխնոլոգիական
փուլերը,դրանց յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ7: Նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունների մասին գիտելիքների, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական
ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և
այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատում, նանոկառուցվածքներում (նանոխողովակներ,
մոլեկուլյար անցումներ և այլն) չափային քվանտացման առանձնահատկությունները ընթացող
էլեկտրոնային երևույթների նկարագրում և մոդելավորում:
Գ3: Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
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4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժամանակակից նանոտեխնոլոգիայի հնարավորությունները նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների
ստեղծման համար:
2. Նանոկառուցվածքային n-p-n և p-n-p տրանզիստորների պարամետրերի հաշվման և նախագծման
մեթոդները:
3. Պլանար էլեկտրոդների (դիոդների) պարամետրերի հաշվարկը և նախագծումը:
4. Պլանար կիսահաղորդչային և բարակ թաղանթային դիմադրությունների (ռեզիստորների) արժեքների
հաշվման և նախագծման եղանակը:
5. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների հատակագծի
նախագծման հաջորդականությունը:
6. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների ֆունկցիոնալ
էլեմենտների (ֆրագմենտների) նախագծման առանձնահատկությունները:
7. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստման
աշխատանքային ֆոտոձևանմուշների նախագծման առանձնահատկությունները:
8. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստման
տիպային տեխնոլոգիական պրոցեսները և դրանց հաջորդականությունը:
9. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների
տեխնոլոգիայում բաղադրիչների էլեկտրական մեկուսացման մեթոդները:
10. Ատոմաուժային, տեսածրող և թափանցող էլեկտրոնային մանրադիտակներ:
11. Ֆոկուսացված իոնային փնջերի տեխնոլոգիա:
12. Կաթիլային էպիտաքսիայի և գոլորշի-հեղուկ-պինդ (VLS) տեխնոլոգիաների օգտագործումը
նանոլարերի աճեցման համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.А. Малышева. Технология производства интегральных микросхем, М., 1991.
2. П.С. Степаненко. Микроэлектроника, М., 2001.
3. Ó. Òèëë, Äæ. Ëàêñîí. Èíòåãðàëüíûå ñõåìû, ìàòåðèàëû è ïðèáîðû, М., 1990.
4. Р. Бургер, Р. Донована. Основы технологии кремниевых интегральных схем, М., 1993.
5. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ բարակ թաղանթների աճեցման տեխնոլոգիական
մեթոդները. ԵՊՀ, Երևան, 2008:
6. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները: Ուս.
ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 2015:
7. www.semiconductors.co.uk
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիսահաղորդչային ֆիզիկական սենսորներ

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել տարատեսակ ֆիզիկական սենսորների (տվիչներ) աշխատանքի հիմունքներին,
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պատրաստման նյութերին, բնութագրերին և առանձնահատկություններին,
 ծանոթացնել սենսորների զգայնության բարձրացման եղանակներին, ինտերֆեյսային էլեկտրոնային
սխեմաներին,
 ուղենշել տարատեսակ սենսորների զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տարատեսակ ֆիզիկական սենսորների աշխատանքի հիմունքները, պատրաստման
նյութերը, բնութագրերը և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու պինդմարմնային ֆիզիկական սենսորների զգայնության բարձրացման եղանակները,
3. լուսաբանելու ինտերֆեյսային էլեկտրոնային սխեմաները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու տարատեսակ ֆիզիկական սենսորների աշխատանքի սկզբունքները, բնութագրերի
առանձնահատկությունները,
2. վերլուծելու պինդմարմնային սենսորների զգայնության բարձրացման եղանակները,
3. գնահատելու ինտերֆեյսային էլեկտրոնային սխեմաները և սենսորների զարգացման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու տարատեսակ սենսորների օգտագործման հնարավորությունները, դրանց
կիրառության ոլորտները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4: Գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները, տարատեսակ
տվիչների առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները:
Բ1: Կիսահաղորդիչների մակերևույթին, բաժանման սահմանում և ծավալում, ինչպես նաև կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթները տարբեր նշանակման միկրո- և
նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման և պատրաստման համար:
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատկերացումներ ֆիզիկական սենսորների (տվիչներ) մասին:
2. Սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
249

3. Սենսորչների բնութագրերն ու բնութագծերը:
4. Ինտերֆեյսային էլեկտրոնային սխեմաներ:
5. Պինդմարմնային նյութերի հիման վրա ստեղծվող հիմնական տվիչներ:
6. Մագնիսական դաշտի նկատմամբ զգայուն սենսորներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Advances sensors for safety and Security. Ed. A. Vaseashta, S.Khudaverdyan, Springer, 2014.
2. J. Gardner, P.N. Bareett. Sensors and Sensory Systems for an Electronic Nose. Springer, 2010.
3. F.D. Souza. K.M. Kadish. Handbook of Carbon Nano Materials. 6t. AIP, N.Y., 1993.
4. Graphene Science Handbook. Eds M. Aliofk-hazrael et al., CRC Press, 2016.
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2. Աղմուկները պինդմարմնային էլեկտրենիկայում

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել պատահական պրոցեսներին,
 ծանոթացնել ֆիզիկական մեծությունների ֆլուկտուացիաներին, դրանց տեսակներին, բնութագրիչ
պարամետրերն,
 ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդիչներում
էլեկտրական աղմուկների տեսակների, ժամանակակից ֆիզիկայում ֆլուկտուացիոն երևույթների
ուսումնասիրության գիտական և կիրառական նշանակությունը,
2. ներկայացնելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման
ֆիզիկական մեխանիզմները և դրանց կապը կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչսահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա ընթացող պրոցեսների հետ,
3. լուսաբանելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների տեսակները, աղմուկների
ուսումնասիրության արդյունքներըը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
աղմուկների տեսակների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման
ֆիզիկական մեխանիզմները և դրանց կապը կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչսահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա ընթացող պրոցեսների հետ,
3. գնահատելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների դերն ու նշանակությունը,
ֆլուկտուացիոն երևույթների ֆիզիկայի զարգացման և օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների
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առաջացման ֆիզիկական մեխանիզմների հետազոտությունը և հիմնավորել դրանց կիրառության
կարևորությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7: Պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների մեխանիզմները, կիսահաղորդիչներում աղմուկների
տեսակները և էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման մեխանիզմները, դրանց կապը
կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչ-սահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա
ընթացող պրոցեսների հետ, աղմկային սպեկտրասկոպիայի և կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
աղմուկների բնույթը:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆլուկտուացիաներ, հիմնական հասկացություններ և բնութագրող մեծություններ:
2. Ռեգուլյար և ստոխաստիկ պատահական պրոցեսներ, ֆլուկտուացիաներ, ստոխաստիկ
դիֆհավասարումներ, հավանականությունների խտություն, մոմենտներ, բնութագրիչ ֆունկցիա,
դիսպերսիա, վիճակագրական և ժամանակային միջինացումներ:
3. Գաուսյան, բինոմալ և Պուասոնյան բաշխումներ, կենտրոնական սահմանային թեորեմ, կորելացիոն
ֆունկցիա, կորելյացիայի ժամանակ, ֆլուկտուացիոն մեծության սպեկտրալ վերլուծություն:
4. Վիներ-Խինչինի թեորեմ:
5. Կիսահաղորդիչ ներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակները:
6. Ջերմային և դիֆուզիոն աղմուկներ, Նայքվիստի ընդհանրացված բանաձևը:
7. Կոտորակային աղմուկ, գեներացիոն-ռեկոմբինացիոն աղմուկներ:
8. Ցածրհաճախային ֆլիկեր կամ 1/f աղմուկներ: 1/f-աղմուկի հիմնական փորձարարական
առանձնահատկությունները, Հուգի էմպիրիկ բանաձևը:
9. 1/f-աղմուկի առաջացման ֆիզիկական մոդելները` Մըկ-Ուորթըրի մակերևութային, ռելաքսացիայի
ժամանակի բաշխվածության և ջերմաստիճանի ֆլուկտուացիայի մոդելները, 1/f-աղմուկի տեսության
հիմնական դժվարությունները:
10. Կիսահաղորդչի հաղորդականության ֆլուկտուացիաներ: Էլեկտրական հոսանքի հավասարակշիռ և
անհավասարակշիռ ֆլուկտուացիաներ, հաղորդականության կոնցենտրացիայի և շարժունակության
ֆլուկտուացիաներ, էլեկտրոնների շարժունակության ֆլուկտուացիաների առաջացման միկրոսկոպիկ
մեխանիզմը: Կիսահաղորդչային սարքերի աղմուկները: Զգայնության սահման, աղմուկի գործակից,
կիսահաղորդչային դիոդների, տրանզիստորների, ՄՕԿ կառուցվածքների աղմուկները, աղմուկների
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կիրառական նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sh. M. Kogan, Electronic noise and fluctuations in solids, Cambridge, 2010.
2. А. Ван Дер Зил, Шумы при измерениях, М., Мир, 1979.
3. M. von Haartman, M. Ostling, Low-frequency noise in advansed MOS devices, Springer, 2007.
4. А.В. Якимов, Физика шумов и флуктуаций параметров, Нижний Новгород, 2013.
5. В. Жалуд, В.Н. Кулешов, Шумы в полупроводниковых устройствах, М., Сов. Радио, 1977.
6. Н.Б. Лукьянчикова, Флуктуационные ябления в полупроводниках и полупроводниковых приборах, М., Радои и
Связь, 1990.
7. И.М. Дыкман, П.М. Томчук, Явления переноса и флуктуации в поупроводниках., Киев, Наукова Думка,
1981.

1. 0503/Մ10

2. Օպտոէլեկտրոնիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման մեխանիզմներին,
կիսահաղորդչից առաքվող ճառագայթման եղանակներին,
 ծանոթացնել ֆոտոընդունիչների և ճառագայթիչների տեսակներին և աշխատանքի սկզբունքներին,
օպտրոնային զույգին,
 ծանոթացնել ֆոտոզգայնությանը, հայտնաբերողունակությանը, աղմուկներին և ազդանշան/աղմուկ
հարաբերությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. ներկայացնելու կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման մեխանիզմները, կիսահաղորդչից
առաքվող հարկադրական և սպոնտան ճառագայթման եղանակները,
8. ներկայացնելու ֆոտոընդունիչների ևճառագայթիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները,
վերլուծելու օպտրոնային զույգը,
9. լուսաբանելու ֆոտոզգայնությանը, հայտնաբերողունակությանը, աղմուկնորն ու ազդանշան/աղմուկ
հարաբերությանը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառելու կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման կիսահաղորդչից առաքվող հարկադրական և
սպոնտան ճառագայթման մեխանիզմների մասին իմացությունը,
6. վերլուծելու ֆոտոընդունիչների և ճառագայթիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները,
գնահատելու օպտրոնային զույգի առանձնահատկությունները,
7. գնահատելու ֆոտոզգայնության, հայտնաբերողունակության, աղմուկների ու ազդանշան/աղմուկ
հարաբերության առանձնահատկությունները, ֆոտոընդունիչների և ճառագայթիչների զարգացման և
օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
5. արդյունավետ պլանավորելու կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման և կիսահաղորդչից
ճառագայթման մեխանիզմների օգտագործմամբ ստեղծվող օպտրոնային զույգի հետազոտության
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փուլերըև հիմնավորել դրանց կիրառության կարևորությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3: Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմները և
առանձնահատկությունները, օպտրոնի գործողության սկզբունքը, սպեկտրի տարբեր տիրույթի
ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, արեգակնային մոդուլի
աշխատանքի սկզբունքները:
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպեկտրի տեսանելի տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը նյութի հետ:
2. Կլանման սպեկտրի ուսումնասիրությունը ուղղագոտի և թեք գոտով կիսահաղորդիչների համար:
3. Կլանման մեխանիզմների ուսումնասիրություն, մասնավորապես կլանում ազատ լիցքակիրների կողմից,
խառնուրդային կլանում, սեփական կլանում և էքսիտոնային կլանում:
4. Սպեկտրի տարբեր տիրույթների համար նախատեսված ֆոտոընդունիչների նյութի ընտրություն:
5. Ֆոտոըն-դունիչների հիմնական պարամետրերը:
6. Հարկադրական և սպոնտան ճառագայթում:
7. Լազերային էֆեկտ:
8. Կիսահաղորդչային ինժեկցիոն լազերների աշխատանքի սկզբունքն ու դրանց առանձնահատկությունները:
9. Լուսադիոդների աշխատանքի սկզբունքն ու դրանց առանձնահատկությունները:
10. Օպտրոնային զույգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆ.Վ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ,
Երևան, 2011.
2. Ս.Վ. Մելքոնյան. Կիսահաղորդիչների օպտիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ, Երևան, 2015.
3. Ю. Абрамян, Ф. Гаспарян, Р. Мартиросян. Пороговые характеристики фотодетекторов, ИК-радиометры и
основные материалы современной фотоэлектроники. ЕГУ, Ереван, 2000.
4. Ю. Носов. Оптоэлектроника. М., 1989.
5. Т. Мосс, Г. Баррелл, Б. Эллис. Полупроводниковая оптоэлектроника. М., 1976.
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1. 0503/Մ11

2. Բարակ թաղանթների ֆիզիկա և տեխնոլոգիա

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել բարակ թաղանթների ստեղծման ինչպես դասական, այնպես էլ
գերժամանակակից նանոտեխնոլոգիական մեթոդների հետ,
 ծանոթացնել տեխնոլոգիաների և սարքավորումների հնարավորություններին և
առանձնահատկություններին,
 ծանոթացնել բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների աշխատանքի
ֆիզիկական սկզբունքները,
2. ներկայացնելու
գերժամանակակից
նանոտեխնոլոգիական
մեթոդները,
ինչպես
նաև
սարքավորումները,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդչային նոր նյութերի և սարքերի ստեղծման առանձնահատկությունները և
զարգացման ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու գերժամանակակից նանոտեխնոլոգիական մեթոդները, ինչպես նաև սարքավորումները,
3. գնահատելու կիսահաղորդչային նոր նյութերի և սարքերի ստեղծման առանձնահատկությունները և
զարգացման ուղղությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների
աշխատանքի փուլերը,
3. օգտվելու բարակ թաղանթների աճի տեխնոլոգիայի առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ5: Կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, ինտեգրալային ՄԴԿ սխեմաների
ավտոմատացված նախագծման համակարգչային ծրագրերի մշակում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
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4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ջերմավակուումային գոլորշացում: Կաթոդային փոշեցրում: Կաթոդային ռեակտիվ փոշեցրում:
2. Իոնա-պլազմային փոշեցրում: Էլեկտրոնային փոշեցրում: Մագնետրոնային փոշեցրում: Լազերային
փոշեցրում:
3. Ավանդական իոնային ներդրման եղանակ: Ֆոկուսացված իոնային փնջերի մեթոդ: Դիմակազերծ
լիտոգրաֆիա: Նանոլիտոգրաֆիա:
4. Ավանդական գազաֆազային էպիտաքսիա: Էպիտաքսիա մետաղաօրգանական միացությունների գազային
ֆազից:
5. Հեղուկային էպիտաքսիա ջերմաստիճանի ցածրացմամբ: Հեղուկային էպիտաքսիա ջերմաստիճանային
գրադիենտում:
6. Իզոթերմ խառնման մեթոդ: Քայլային սառեցմամբ հեղուկային էպիտաքսիա: Հեղուկային էպի-տաքսիա`
հեղուկ ֆազի արագ տեղաշարժմամբ:
7. Էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիա: Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիա պինդ մարմնային աղբյուրներից:
Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիա էֆուզիոն աղբյուրներից: Քիմիական և մետաղաօրգանական
մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կ. Մ. Ղամբարյան: Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ բարակ թաղանթների աճեցման տեխնոլոգիական
մեթոդները. ԵՊՀ, Երևան, 2008:
2. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան. Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական
հիմունքները, ՌՀՀ հրատ., Երևան, 2005:
3. D. Bimberg, M. Grundmann, N.N. Ledentsov. Quantum Dot Heterostructures, Wiley, New York, 1998.
4. A. Krier (Ed.). Mid-infrared Semiconductor Optoelectronics (Springer Series in Optical Sciences), Springer-Verlag London
Limited ©, 2006.
5. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները:
Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ , Երևան, 2015:
6. www.semiconductors.co.uk
Մասնագիտական դասընթացներ
Կամընտրական
1. 0503/Մ12
2. Հետերոկառուցվածքներ
4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների գոտիական
կառուցվածքին,
 ծանոթացնել կարևորագույն կիսահաղորդչային հետերոանցումներին և նանոկառուցվածքներին,
 ծանոթացնել ցածր չափայնությամբ համակարգերի հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ներկայացնեուլ պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների գոտիական
կառուցվածքը, կարևորագույն կիսահաղորդչային հետերոկառուցվածքները,
2. մեկնաբանելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկությունները,
3. լուսաբաննելու հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքի, դրանցում էներգիայի բաշխման և
հետերոանցումներով էլեկտրոնների տեղափոխման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների գոտիական
կառուցվածքների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու կարևորագույն կիսահաղորդչային հետերոկառուցվածքները և ցածր չափայնությամբ
համակարգերի առանձնահատկությունները,
3. գնահատելու հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքի, դրանցում էներգիայի բաշխման և
հետերոանցումներով էլեկտրոնների տեղափոխման առանձնահատկությունները, գնահատել
հետերոկառուցվածքների զարգացման և օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների
գոտիական կառուցվածքների կառուցման և ներկայացման փուլերը,
3. օգտվելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոտիական կառուցվածքի փոփոխությունները կիսահաղորդչային պինդ լուծույթներում և
հետերոանցումներում:
2. Ցանցի հաստատունի անհամաձայնվածության (ապալարքի) ազդեցությունը հետերոանցումների
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հատկությունների վրա:
3. Ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկությունները:
4. Հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքը, էներգիայի բաշխումը և հետերոանցումներով
էլեկտրոնների տեղափոխման առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան: Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները,
Երևան, 2005.
2. Վ.Վ. Բունիաթյան: Հետերոանցումներ. Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՊՃՀ, Երևան, 2005.
3. П.А. Шиляев, Д.А. Павлов. Полупроводниковые гетероструктуры: гетеропереход. Нижегородский
госуниверситет, 2009.

1. 0503/Մ13

2. Կիսահաղորդչային քիմիական սենսորներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քիմիական, այդ թվում՝ մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային
սենսորներին, դրանց աշխատանքի սկզբունքին,
 մագնիսական դաշտի նկատմամբ զգայուն կիսահաղորդչային սենսորներին, դրանց կառուցվածքին և
աշխատանքի սկզբունքին,
 ծանոթացնել գազային, կենսաքիմիական սենսորների պատրաստման նյութերին, դրանց ստացման
մեթոդներին և առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային և այլ սենսորների աշխատանքի
սկզբունքները և կառուցվածքը, կիսահաղորդչային կենսաքիմիական սենսորները, դրանց աշխատանքի
սկզբունքը, կառուցվածքը,
2. լուսաբանելու քիմիական և կենսաքիմիական սենսորների օգտագործման հեռանկարները, դրանց
ստացման մեթոդների առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնելու “Էլեկտրոնային քիթ”-ը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային սենսորների աշխատանքի սկզբունքների
իմացությունը,
2. լուսաբանելու կիսահաղորդչային կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի սկզբունքը,
3. վերլուծելու քիմիական և կենսաքիմիական սենսորների պատրաստման նյութերի և դրանց ստացման
մեթոդների առանձնահատկությունները և գնահատելու սենսորների զարգացման և օգտագործման
հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու մետաղօքսիդային և կիսահաղորդիչների սենսորների պատրաստման
փուլերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ4: Գազային և կենսաքիմիական սենսորների և պինդմարմնային նյութերի հիման վրա ստեղծվող տվիչների
նախագծում և պարամետրերի համակարգչային մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատկերացումներ քիմիական սենսորների մասին:
2. Գազային սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
3. Կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
4. Սենսորների աշխատանքային բնութագրերնը:
5. Սենսորների պատրաստման հիմնական նյութերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф.-Г. Баника. Химические и биологические сенсоры: основы и применения. М., Техносфера, 2014.
2. Semiconductor Gas Sensors. Eds. R.Jaaniso, O.K.Tan. Wf, 2013.
3. Advances sensors for safety and Security. Ed. A. Vaseashta, S.Khudaverdyan, Springer, 2014.
4. J. Gardner, P.N. Bareett. Sensors and Sensory Systems for an Electronic Nose. Springer, 2010.

1. 0503/Մ14

2. Սխեմատեխնիկայի ընդհանուր հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել անալոգային սխեմատեխնիկայի սկզբունքներին,
 ծանոթացնել ինտեգրալ սխեմաների տեսակներին, պարամետրերի կատարելագործման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու անալոգային սխեմատեխնիկայի սկզբունքները,
2. հասկանալու անալոգային սխեմաների աշխատանքը,
3. վերլուծելու անալոգային սխեմաների տեսակներն ու պարամետրերը:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ընտրելու և հաշվարկելու անալոգային սխեմաները,
2. վերլուծել ինտեգրալ սխեմաների սխեմատեխնիկական և ֆիզիկական պարամետրերի կապը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նախագծելու անալոգային սխեմաներ համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2: Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմուքները, ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները, ստրատեգիաները, ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական շահավետությունը, տարբեր անալոգային սխեմաների պարամետրերը:
Բ2: Ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական շահավետության գնահատում և տարբեր անալոգային սխեմաների
պարամետրերի վերլուծություն ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրույն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անալոգային սխեմատեխնիկայի հիմունքները:
2. Անալոգային սխեմաների տեսակները:
3. Անալոգային սխեմաների պարամետրերի կատարելագործման մեթոդները:
4. Դիֆերենցիալ ուժեղարարների բնութագրերը:
5. Օպերացիոն ուժեղարարների բնութագրերը:
6. Սխեմատեխնիկական խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

N. Weste, D. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Addison Wesley, 4 th edition, 2010.

2.

R.J. Baker, H.W. Li, D.E. Boyce, CMOS. Circuit design, Layout, and Simulation, 2 nd edition, 2007.

3.

H. Kaeslin, Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication, Cambridge
University Press, 2008.

4.

F. Wakerly, Digital Design - Principles & Practices, Prentice Hall, 4th edition, 2005.

5.

R. Tummala, System on Package: Miniaturization of the Entire System, McGraw-Hill Professional, 1st edition,
2008.

6.

C. Chiang, J.Kawa, Design for Manufacturability and Yield for Nano-Scale CMOS, Springer, 2009.
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2. Նանոֆիզիկա

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել նանոֆիզիկայի հիմնական սկզբունքներին, 10 նմ-ից (100 ատոմ) ցածր
տիրույթում գաղափարների հուսալիությունը, նանոչափային և հոծ նյութերի հատկությունների
տարբերությանը,
 ծանոթացնել Մուրի օրենքին, Էսակիի քվանտային թունելային դիոդին, բազմագույն քվանտային
կետերին, միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման տարբեր բնույթի
սահմանափակումներին,
 ծանոթացնել մոլեկուլյար անցումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու նանոֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. ներկայացնելու նանոչափային և հոծ նյութերի հատկությունների տարբերությունը, մեկնաբանել
միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման տարբեր բնույթի սահմանափակումները,
3. լուսաբանելու մոլեկուլյար անցումների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու նանոչափային համակարգերի ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. լուսաբանելու նանոչափային և հոծ նյութերի հատկությունների միջև եղած տարբերությունը և
վերլուծելու միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման տարբեր բնույթի
սահմանափակումների կարևորությունը,
3. վերլուծելու մոլեկուլյար անցումների առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու միկրոչափայինից նանոչափային համակարգերի անցման դեպքում
առաջացող սահմանափակումների ներկայացման և գնահատման փուլերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը,
Ա7: Նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունները, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության,
ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված սահմանափակումները,
նանոչափային համակարգերում էլեկտրական հոսանքի անցման մեխանիզմները, չափային քվանտացումը, նանոկառուցվածքների ստացման մեթոդները և կիրառության բնագավառները, դրանցում
ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, մոլեկուլային էլեկտրոնիկայի առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
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ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Նանոմետրեր, միկրոմետրեր, միլիմետրեր:
Գաղափարների հուսալիությունը և 10 նմ-ից (100 ատոմ) ցածր տիրույթում:
Նանոֆիզիկան և հոծ նյութի հատկությունները:
Մուրի օրենքը, Էսակիի քվանտային թունելային դիոդը, բազմագույն քվանտային կետեր:
Կնոդենսացված միջավայրի և նանոֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները:
Միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման ահմանափակումները: Էլեկտրաֆիզիկական
սահմանափակումներ: Վիճակագրական բնույթի սահմանափակումներ: Ազդանշանի հզորության եվ
ժամանակային բնույթի սահմանափակումներ:
7. Նանոտեխնոլոգիայի ազդեցությունները:
8. Ինչ կարող ենք ձեռք բերել նանոչափայնությունից:
9. Էլեկտրոնային և մագնիսական էֆեկտները չափերի փոքրացման դեպքում:
10. Ներքևից վեր ձևավորման ստրատեգիան:
11. Միկրոսկոպի տեխնիկան և դրա սահմանափակումները
12. Գրաֆենի հայտնագործումը: Ածխածնային նանոխողովակ:
13. Նանոֆիզիկան կիրառություններում: Նանոխողովակներով բեռնված ISFET սենսոր: Մեկ թակարդի հետ
կապված երևույթները FET-ում:
14. Մոլեկուլային անցումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

E.L Wolf. Nanophysics and Nanotechnology. WILEY-VCH 2006.
J. Fransson. Non-Equilibrium Nano-Physics. Springer, 2010.
J. Yuan. Nanophysics 1. 2010.
С. Г. Моисеев, С. В. Виноградов. Основы нанофизики. Ульяновск, 2010.
Վ. Բունիաթյան, Մ. Տրավաջյան: Նանոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտական հիմունքները: ՀՊՃՀ,
Երևան, 2010:
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2. Էլեկտրոնային երևույթները նանոխողովակներում

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մետաղօքսիդային և ածխածնային նանոխողովակների ստացման
տեխնոլոգիական մեթոդներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել մետաղօքսիդային և ածխածնային նանոխողովակներին
հատկությունների,
 ուսանողներին ծանոթացնել մետաղօքսիդային և ածխածնային նանոխողովակներում ընթացող էլեկտրոնային
երևույթներին և հնարավոր կիրառության բնագավառներն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ներկայացնելու մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման մեթոդները, ածխածնային միաշերտ և
բազմաշերտ նանոխողովակների ստացման նորագույն մեթոդները,
2. լուսաբանելու գրաֆիտի և ածխածնային թելքերի էլեկտրոնային հատկությունները,
3. լուսաբաննելու նանոխողովակներում ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, ներկայացնելու
նանոխողովակների էլեկտրոնային հատկությունները բնութագրող պարամետրերի փորձարարական
չափումների եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման մեթոդների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու ածխածնային միաշերտ և բազմաշերտ նանոխողովակների ստացման նորագույն մեթոդները,
կիրառելու գրաֆիտի և ածխածնային թելքերի էլեկտրոնային հատկությունները,
3. վերլուծելու նանոխողովակներում ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, կիրառելու նանոխողովակների
էլեկտրոնային հատկությունները բնութագրող պարամետրերի փորձարարական չափումների եղանակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու նանոխողովակների էլեկտրոնային հատկությունները բնութագրող
պարամետրերի փորձարարական չափումների եղանակների ներկայացման փուլերը,
3. օգտվելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Բ7: Նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունների մասին գիտելիքների, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական
ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և
այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատում, նանոկառուցվածքներում (նանոխողովակներ,
մոլեկուլյար անցումներ և այլն) չափային քվանտացման առանձնահատկությունները ընթացող
էլեկտրոնային երևույթների նկարագրում և մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Մետաղօքսիդային նանոխողովակներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ:
Գրաֆիտի և ածխածնային թելքերի էլեկտրոնային հատկությունները:
Միաշերտ և բազմաշերտ նանոխողովակների գոտիական կառուցվածքը:
Էլեկտրոնների տեղափոխությունը նանոխողովակներում:
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6. Նանոխողովակների էլեկտրական պարամետրերի փորձարարական չափման մոթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П. Харрис. Углеродные нанотрубки и родственные структуры. Новые материалы века. Техносфера,
Москва, 2003.
2. J. C. Charlier, X. Blase, S. Roche. Electronic and transport properties of nanotubes. Reviews of Modern Physics,
v. 79, pp. 677-702, 2007.
3. Վ. Վ. Բունիաթյան, Մ. Գ. Տրավաջյան. Նանոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտական հիմունքները, Մաս I
և II, ՀՊՃՀ, 2010.

1. 0503/Մ17

2. Տեղափոխման երևույթները կիսահաղորդիչներում

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում ընթացող տեղափոխման երևույթների հետ,
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում ընթացող էլեկտրական, գալվանամագնիսական և
ջերմաէլեկտրական երևույթների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության ռանձնահատկություններիը,
մեկնաբանելու ռելաքսացիայի ժամանակը,
2. ներկայացնելու թույլ և ուժեղ մագնիսական դաշտերում կիսահաղորդիչների մագնիսադիմադրության
երևույթը,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների գալվանամագնիսական, ջերմաէլեկտրական, ջերմամագնիսական
երևույթները և ջերմահաղորդականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու ռելաքսացիայի ժամանակի առանձնահատկությունները,
3. կիրառելու կիսահաղորդիչների գալվանամագնիսական, ջերմաէլեկտրական, ջերմամագնիսական
երևույթների և ջերմահաղորդականությանը մասին իմացությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. օգտվելու կիսահաղորդիչների գալվանամագնիսական, ջերմաէլեկտրական, ջերմամագնիսական
երևույթների և ջերմահաղորդականության առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3: Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմները և
առանձնահատկությունները, օպտրոնի գործողության սկզբունքը, սպեկտրի տարբեր տիրույթի
ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, արեգակնային մոդուլի
աշխատանքի սկզբունքները:
Բ1: Կիսահաղորդիչների մակերևույթին, բաժանման սահմանում և ծավալում, ինչպես նաև կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթները տարբեր նշանակման միկրո- և
նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման և պատրաստման համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
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վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ցրումը բյուրեղների արատների վրա:
Բոլցմանի կինետիկական հավասարումը:
Էլեկտրահաղորդականությունը անիզոտրոպ և իզոտրոպ կիսահաղորդիչների դեպքում:
Հոլի էֆեկտ: Կիսահաղորդիչների մագնիսադիմադրությունը:
Ջերմաէլեկտրական երևույթներ:
Ջերմամագնիսական երևույթներ:
Կիսահաղորդիչների ջերմահաղորդականությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Լ. Բոնչ-Բրուևիչ, Ս. Գ. Կալաշնիկով: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1988.
2. Ֆ. Վ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ,
Երևան, 2011:
3. A. Jüngel. Transport equations for semiconductors, Springer, 2009.

1.0503/Մ18

2. Արեգակնային էներգիայի կիսահաղորդչային փոխակերպիչներ

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների հիմնախնդիրներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործման տարբերակներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել արեգակնային էներգիայի ոխակերպիչներին, դրանց օգտագործման
հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների հատկությունները,
2. ներկայացնելու քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը,
3. մեկնաբանելու արեգակնային մոդուլի նախագծման և գնահատել հնարավորությունները,
լուսաբաննելու արեգակնային մոդուլի հնարավորությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կիրառելու ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների հատկությունների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը,
3. գնահատելու արեգակնային մոդուլի նախագծման առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. օգտվելու պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային
քվանտաչափային կառուցվածքների հատկություններից,
3. արդյունավետ պլանավորելու արեգակնային մոդուլի նախագծման, կառուցման և ներկայացման
փուլերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ջերմային էներգիայի փոխակերպիչներ:
2. Ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների կիրառությունները:
3. Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային
կառուցվածքներ:
4. Քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
5. Արեգակնային էլեմենտներ:
6. Արեգակնային մոդուլներ:
7. Ցածր ջերմաստիճանային և բարձրջերմաստիճանային արեգակնային էներգիայի օգտագործումը:
8. Ցածր ջերմաստիճանային միկրոէլեկտրոնիկայի խնդիրներ:
9. Ժամանակակից օպտոէլեկտրոնիկայի հիմնահարցեր:
10. Արեգակնային փոխակերպիչներ. հաջողություններ և դժվարություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Фаренбрух. Р.Бьюб. Солнечные элементы. М., Энергия, 1987.
2. Photovoltaic. Design and Installation Manual. New Soc. Publ., 2004.
3. Г. Раушенбахм Справочник по проэктированию солнечных батарей. Энергоатомиздат, М., 1083.
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2. Աղմկային սպեկտրասկոպիա

3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն



ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում և կիսահաղորդրային կառուցվածքներում
էլեկտրական աղմուկների և ֆիզիկական պարամետրերի ֆլուկտուացիաների առաջացման և դրանց
խորացված վերլուծության ժամանակակից մեթոդների հետ,



ուսանողներին ծանոթացնել աղմկային ֆոնի պայմաններում օգտակար ազդանշանի օպտիմալ



ուղենշել աղմկային սպեկտրոսկոպիսյի և դիագնոստիկայի տեսակները, զարգացման հեռանկարները
և կիրառական ուղղությունները:

հայտնաբերման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակներին,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու աղմուկների առաջացման պատճառները, աղմուկների տեսակները, դրանց
նկարագրության հիմնական սկզբունքները, աղմկային ֆոնի պայմաններում ազդանշանի
հայտնաբերման հետ կապված խնդիրները,
2. մեկնաբանելու, պատահական պրոցեսների վերլուծության միասնական մոտեցման եղանակները,
3. լուսաբաննելու կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի աղմակային սպեկտրոսկոպիայի
զարգացման հեռանկարները և կիրառական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու աղմկային սպեկտրոսկոպիայի մասին իմացությունը ազդանշանի հայտնաբերման,
կիսահաղորդչային կառուցվածների և էլեկտրոնային սարքերի պարամետրերի թվային գնահատման
նպատակով,
2. վերլուծելու ֆիզիկական պրոցեսների բնույթը աղմուկների ուսումնասիրության և աղմկային
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով,
3. գնահատելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկությունները, հիմնվելով աղմկային
մեթոդների վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու պատահական պրոցեսների մոդելների կառուցման ընթացքը և
ներկայացման փուլերը,
3. օգտվելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի աղմկային բնութագրերի
առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7: Պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների մեխանիզմները, կիսահաղորդիչներում աղմուկների
տեսակները և էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման մեխանիզմները, դրանց կապը
կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչ-սահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա
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ընթացող պրոցեսների հետ, աղմկային սպեկտրասկոպիայի և կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
աղմուկների բնույթը:
Բ6: Պատահական պրոցեսների և հոսանքի ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդչային սարքերի ներքին
աղմուկների վերլուծոմ պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդների մշակում
և մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, մշակում և
ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական պրոցեսների տեսության հիմնադրույթները:
2. Աղմուկների դասակարգում և նկարագրություն:
3. Աղմուկների սպեկտրալ-կորելացիոն վերլուծություն:
4. Պատահական ազդանշանների մոդելներ:
5. Աղմկային սպեկտրոսկոպիայի և դիագնոստիկայի սկզբունքները:
6. Գեներացրոն-ռեկոմբինացիոն աղմկային սպեկտրոսկոպիա:
7. Ֆլիկեր-աղմկային սպեկտրոսկոպիա:
8. Կիսահաղորդչային սարքերում ֆիզիկական պրոցեսների աղմկային ուսումնասիրություն:
9.Աղմակային մեթոդների կիառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sh. M. Kogan, Electronic noise and fluctuations in solids, Cambridge, 2010.
2. M. von Haartman, M. Ostling, Low-frequency noise in advansed MOS devices, Springer, 2007.
3. А.В. Якимов, Физика шумов и флуктуаций параметров, Нижний Новгород, 2013.
4. В. Жалуд, В.Н. Кулешов, Шумы в полупроводниковых устройствах, М., Сов. Радио, 1977.
5. С.Ф.Тимашев, Фликкер-шумовая спектроскопия: информация в хаотических сигналах, М., Физматлит,
2007.
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2. Ֆոտոընդունիչներ

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթի
կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքին,
 ծանոթացնել կիսահաղորդչային ֆոտուընդունիչների հիմնական տեսակներին և պարամետրերին,
 ծանոթացնել ֆոտոազդանշանի ներքին ուժեղացման մեխանիզմներին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների առանձնահատկությունները,
լուսաբանելու դրանց աշխատանքի սկզբունքը,
2. ներկայացնելու պարզագույն կառուցվածքի ֆոտոընդունիչի պարամետրերի հաշվարկի մոդել,
3. մեկնաբանելու կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչների պարամետրերի սպեկտրալ
կախվածությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու սպեկտրի տարբեր տիրույթի կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչների
առանձնահատկությունների մասին իմացությունը և վերլուծելու ֆոտոընդունիչների աշխատանքի
սկզբունքը,
2. մշակելու պարզագույն կառուցվածքի ֆոտոընդունիչի պարամետրերի հաշվարկի մոդել,
3. գնահատելու առավելություններն ու օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու պարզագույն կառուցվածքի ֆոտոընդունիչի պարամետրերի հաշվարկի
մոդելի փուլերը,
3. օգտվելու ֆոտոընդունիչների առանձնահատկություններից՝ օպտրոնային զույգերում դրանց
կիրառման նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին, ինքնուրոյն
պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, դասախոսի հետ
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
3. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Դասընթացը ավարտվում է երկու ընթացիկ քննություններով և եզրափակիչ քննությամբ։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթի կիսահաղորդչային
ֆոտոընդունիչների տարատեսակները:
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2. Ֆոտոդիմադրություններ, ֆոտոդիոդներ, ֆոտոտրանզիստորներ, դրանց աշխատանքի սկզբունքը:
3. Ֆոտոընդունիչների հիմնական պարամետրերը` ֆոտոզգայնություն, զգայնության կարմիր սահման, ներքին
աղմուկներ, հայտնաբերողունակություն:
4. Ֆոտոզգայնության և հայտնաբերողունակության արժեքների բարձրացման և ներքին աղմուկների
մակարդակի նվազեցման հարցերը:
5. Ֆոտոընդունիչների պատրաստման համար օգտագործվող հիմնական նյութերը, դրանց
էլեկտրաֆիզիկական և ֆոտոէլեկտրական հատկությունները:
6. Ֆոտոէլեկտրական ազդանշանի ներքին ուժեղացման մեխանիզմները:
7. Արեգակնային էլեմենտների աշխատանքը, տարատեսակները, արդյունավետության բարձրացման
ուղիները:
8. ՄԴԿ ֆոտոընդունիչ կառուցվածքներ, աշխատանքի սկզբունքը:
9. Լույսով հասցեագրվող պոտենցիոմետրիկ սենսորներ, աշխատանքի սկզբունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф.В. Гаспарян, З.Н. Адамян, В.М. Арутюнян. Кремниевые фвтвприемники. Изд-во ЕГУ, Ереван, 1989.
2. Полупроводниковые фотоприемники. Ультрафиолетовый, видимый и бкижний инфракрасный
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3-րդ՝ աշնանային, 4-րդ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն կատարելու
մեթոդական և մեթոդաբանական առանձնահատկություններին,
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական
տվյալների ներկայացման ձևերին և առանձնահատկություններին,
 ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին գիտական
զեկուցումներ պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկություններին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդական և
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական տվյալների ներկայացման
ձևերին և առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին գիտական զեկուցումներ
պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կիրառելու ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն կատարելու
մեթոդական և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները,
2. կիրառելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական տվյալների ներկայացման
ձևերին և առանձնահատկությունները,
3. լուսաբանելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին գիտական զեկուցումներ
պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական
տվյալների ներկայացման ձևերն և առանձնահատկությունները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Ա4: Գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները, տարատեսակ
տվիչների առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները:
Ա7: նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունները, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության,
ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված սահմանափակումները,
նանոչափային համակարգերում էլեկտրական հոսանքի անցման մեխանիզմները, չափային քվանտացումը, նանոկառուցվածքների ստացման մեթոդները և կիրառության բնագավառները, դրանցում
ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, մոլեկուլային էլեկտրոնիկայի առանձնահատկությունները:
Բ6: Պատահական պրոցեսների և հոսանքի ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդչային սարքերի ներքին
աղմուկների վերլուծոմ պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդների մշակում
և մոդելավորում:
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում անց է կացնում սեմինարներ և քննարկումներ,
2. ուսանողները լսարանում մասնակցում է սեմինարներին և քննարկումներին, ինքնուրույն պարապմունքի
ժամերին կիրառում ստացած գիտելիքները, դասախոսի հետ մշակում և ներկայացնում անհատական
նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
3. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
Նախատեսված է 4 ընթացիկ ստուգարքներ յորաքանչյուր կիսամյակում: Կարճ պատասխաններ պահանջող
հարցումներ, ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր (թղթի վրա կամ կոմպյուտերացված) :
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
270

1. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային սարքերի
հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդական և մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:
2. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային սարքերի
հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական տվյալների ներկայացման ձևերին և
առանձնահատկությունները:
3. Ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին գիտական զեկուցումներ
պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Մասնագիտական պրակտիկա

3. 6
ECTS կրեդիտ

5.

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող
գիտահետազոտական աշխատանքներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի
տեխնոլոգիական հնարավորություններին,
 ուսանողներին ծանոթացնել ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած
գիտական չափիչ սարքավորումներին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող
գիտահետազոտական աշխատանքների բնույթը,
2. լուսաբանելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորությունները,
3. ներկայացնելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական
չափիչ սարքավորումների հնարավորություններին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորություններ մասին իմացությունը,
2. օգտագործելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորությունները,
3. օգտագործելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական
չափիչ սարքավորումների հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. օգտվելու Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող գիտահետազոտական
աշխատանքների բնույթը:
Ա2: ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական հնարավորությունները:
Ա3: ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական չափիչ
սարքավորումների հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը ծանոթացնում և անց է կացնում քննարկումներ,
2. ուսանողները մասնակցում քննարկումներին, ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում ստացած
գիտելիքները, դասախոսի հետ մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում
գիտահետազոտական աշխատանքներին և քննարկումներին,
3. ուսանողները տեղեկատվություն են հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
Նախատեսված է ստուգումներ քննարկումների տեսքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող գիտահետազոտական
աշխատանքներ,
2. ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորություններ,
3. ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական չափիչ
սարքավորումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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Չի նախատեսվում:
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