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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:
2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝
համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի:

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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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 ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական
մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 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,
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
Առավելագույն միավորը
2

Քընթ.1
5

Քընթ.2
5

Քեզր.
10

Գարդ.
20

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:
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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
Առավելագույն միավորը

Քընթ 1
10

Քընթ 2
10

Գարդ.
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 դասընթացները:

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՝ 67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 1316-րդ շաբաթներում:

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման
համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը
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Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:
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սկանավորման 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

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

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

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`
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 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»¹Çïi

։

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
,
ìØ   Îñ»¹Çïi ¶³ñ¹i

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
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).
ìØ ։
Øà¶
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
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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 քննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. 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 06.07.2017 թ. 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:
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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:
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, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ
ուժային կառույցների) պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը
մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):
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 և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար
առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` 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 դեպ10

քում՝ համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան
փաստաթղթերը: Բացի այդ, 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 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 ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտելուց 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 տեղեկա-

գիրք, 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 կարգը»,
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,
 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:
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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), մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները`
միայն մասնագիտական պրակտիկա:
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:
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9.
9.1.

Հետազոտական աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
Հետազոտական աշխատանքը ներմուծվում է տվյալ դասընթացի շրջանակում հետազոտության
կատարման և ներկայացման միջոցով, որի նպատակն է խթանել ուսանողի անհատական կամ
խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստել նրա մասնագիտական
հմտությունների

զարգացմանը:

Հետազոտական

աշխատանքը

ներմուծվում

է

դասընթացի

տեսական կամ գործնական պարապմունքներին հատկացված ժամերին և ենթադրում է
դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:
9.2.

Հետազոտական աշխատանք ներառող մասնագիտական դասընթացների ցանկը սահմանում է
ծրագրի ղեկավարը և հաստատվում է ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կողմից: Հաստատումից
հետո այն ներառվում է համապատասխան կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դասընթացների նվազագույն քանակը երկուսն է, իսկ
առավելագույնը` վեցը։

9.3.

Հետազոտական

աշխատանքը

ներառվում

է

միայն

մասնագիտական

դասընթացներում:

Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական նշանակություն
ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն անհատական կամ խմբային
հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ մասնագիտական դասընթացի
առարկային և խնդիրներին:
9.4.

Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի (առավելագույնը 4
ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղեկավարությամբ:

9.5.

Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանակակից
մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվում են, և
արվում է համապատասխան եզրակացություն 4:

9.6.

Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի է առնվում
տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում որպես երկու ընթացիկ քննություններից մեկի
գնահատական՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում առավելագույնը 5 միավոր
արժեքով, իսկ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում`10 միավոր արժեքով։
Հետազոտական աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային
աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն իրականացվում է
դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ 5:

9.7.

Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրագրում կարող են
իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` սկսած 1-ին
կիսամյակից։

9.8.

Հետազոտական աշխատանքի թեմաները տրվում կամ հաստատվում են դասախոսի կողմից մինչև
յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Խմբային հետազոտական աշխատանք
կատարելու դեպքում, խմբերի կազմը հաստատվում է դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր
կիսամյակի 4-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է
տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ, նրա կողմից սահմանված
ժամկետում: (9-րդ կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2020թ. մարտի 19-ի թիվ 12/2
որոշմամբ)

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր կր-

թական և մասնագիտական կառուցամասերում:
4

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի 8-րդ կետը։
5
Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամսնության մասին տե՛ս ԵՊՀ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի
11-րդ կետը։
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10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է
երկուսը:
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:
12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին 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:
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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 գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
 ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
 լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, 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:
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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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Քիմիայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում`
հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Քիմիա»,
2. «Սննդի անվտանգություն»:

16

«ՔԻՄԻԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Քիմիա» 053101.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Քիմիայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ
կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է ընդունելության քննություններ հետևյալ առարկաներից՝
<Քիմիա> - պարտադիր
<Ֆիզիկա> կամ <Կենսաբանություն> կամ <Մաթեմատիկա>- կամընտրական
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Ուսանողներին տրամադրել քիմիայի ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ՝ համապատասխան
ապագա մասնագիտական գործունեությանը



Ծանոթացնել քիմիայի տեսական, գործնական և մեթոդաբանական ժամանակակից
մոտեցումներին



Պատրաստել քիմիայի ժամանակակից գիտատեխնիկական մակարդակին համապատասխան
գիտելիքներով զինված և տնտեսության ու գիտության տարբեր ոլորտներում այդ գիտելիքների
կիրառման հմտություններով օժտված մասնագետներ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները,
2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները,
3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծել և համակարգել քիմիային
առնչվող տեղեկատվական տվյալները,
4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները,
5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով,

6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
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1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները,
2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների, արդյունավետությունը
ապահովելու համար :
3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և
տալ որակական ու քանակական գնահատական,
4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման
վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը,
5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական
խնդիրների վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման
գործընթացներում,
6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները,
3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը,
ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների
բնագավառներում,
4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ ձևերով.







գրավոր և բանավոր ընթացիկ քննություններ
գրավոր և բանավոր ընթացիկ ստուգումներ
եզրափակիչ բանավոր քննություններ,
առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություններ
զեկուցումներ
ռեֆերատներ

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
ԵՊՀ Քիմայի ֆակուլտետի բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
բնապահպանության, գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, էներգետիկայի և բնական
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պաշարների, կրթության և գիտության, առողջապահության նախարարությունների ստորաբաժանումներում,
սննդի
և
կոսմետոլոգիայի
արդյունաբերության
հետ
առնչվող
տարբեր
ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

գիտաշխատող,

փորձագետ,

արտադրանքի մենեջեր,

տեխնոլոգ,

լաբորանտ,

մասնագետ,

կրիմինալիստ:
Բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ քիմիայի և
քիմիային հարակից մասնագիտացումներով մագիստրոսական ծրագրերում, ինչպես նաև
արտասահմանյան բուհերում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ժամանակակից

սարքավորումներով

և

ծրագրային

միջոցներով

ապահովված

լաբորատորիաներ, այդ թվում նաև անիմացիոն ծրագրեր


էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներ:

Ուսանողները կարող են օգտվել նաև ամբիոնների փորձառու դասախոսական կազմի հեղինակած
ուսումնամեթոդական աշխատանքներից, ուսումնական ձեռնարկներից, թեմատիկ ցուցադրական
նյութերից: Ուսանողների տրամադրության տակ են նաև ուսումնական և գիտահետազոտական
աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ սարքերով ու սարքավորումներով,
համակարգիչներով և համապատասխան ծրագրային փաթեթներով ապահովված ուսումնական և
գիտական
լաբորատորիաները:
Ամբիոններում
կազմակերպվում
են
խորհրդատվական
ծառայություններ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ներկայացվող ծրագիրը կազմելու համար օգտագործվել է ֆակուլտետի բակալավրի
մասնագիտական ծրագրի տարիների փորձը: Ուսումնասիրվել են նաև ՌԴ-ի (Մոսկվայի պետական
համալսարանի, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի), ինչպես նաև
Եվրոպայի (Ֆրանսիայի Մոնպելյեի, Գերմանիայի Բոխումի, Կառլսրուհեի, Զաարլանդի, Ռոստոկի,
Իտալիայի Բոլոնիայի) և ԱՄՆ-ի մի շարք համալսարանների ծրագրերը: Հիմք ընդունելով վերը նշված
ծրագրերի հիմնական դրույթները, կազմվել է սույն ծրագիրը, որը նախատեսում է պատրաստել
ավելի խորը գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, ովքեր կարող են աշխատել տարբեր
ուսումնագիտական և արտադրական ոլորտներում:
esf.edu; is.stuba.sk; http://www.kth.se/student/kurser/kurs/3B5546?l=en (Swedish website)
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-research-organic-chemistry?wssl=1

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայումս ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետը այն միակ կրթօջախն է, որն իրականացնում է «Քիմիա»
մասնագիտությամբ բակալավրիական ծրագիրը: Ծրագրի իրականացման նպատակահարմարությունը պայմանավորված է ֆակուլտետում նյութական և ժամանակակից տեխնիկական
բազայի առկայությամբ: Բացի այդ, ծրագրի իրականացմանը ներգրավված են առաջատար մասնագետներ ԵՊՀ-ից, ովքեր պարբերաբար մասնակցում են որակավորման
բարձրացման
դասընթացներին և կարող են
ապահովել միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչների և
չափորոշիչների պահանջները տվյալ մասնագիտության համար։
Ծրագրի կարևոր առաձնահատկության, դրա դերի ու նշանակության մասին հավաստում են
շարունակական գիտական և ուսումնական աշխատանքների ուղղվածությամբ համագործակ-
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ցությունը Գերմանիայի Դաշնության Ռոստոկի և Զաառլանդի համալսարանների, Ռուսաստանի
Դաշնության Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան հետ և այլն: Ուսանողների
մասնագիտական պատրաստվածությունը բարձրացվում է նաև ծրագրի արտասահմանյան
գործընկերների կողմից: Պարբերաբար անց են կացվում դասախոսկան կազմի և բարձր
առաջադիմություն ունեցեղ ուսանողների փոխանակում, ավարտական և գիտական աշխատանքների
համատեղ իրականացում:
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քիմիայի ֆակուլտետի շրջանավարտները հիմնականում
աշխատում են ըստ մասնագիտության: Մեծ է հետազոտման տարբեր եղանակների տիրապետող
բարձր որակավորմամբ մեր շրջանավարտների պահանջարկը նաև հարակից մասնագիտությունների
գծով: Միաժամանակ պետք է նշել ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի շրջանավարտները ցանկալի
մասնագետներ են նաև արտերկրի բազմաթիվ համալսատաններում և գիտական կենտրոններում:
Նրանցից շատերը սովորել և ավարտել են Եվրոպայի, ԱՄՆ, Կանադայի, Հարավային Կորեայի,
Հոնկոնգի, Էստոնիայի առաջատար համալսարանների մագիստրատուրաներ, այժմ էլ աշխատում են
այդ երկրներում:

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին
ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական






Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք
տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի կոնցեպտուալ
հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, դասավանդման գործընթացում
նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,
դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական ծրագրի
կազմելու հմտություն
ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական
հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,
առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և ըստ
ուսումնական
գործընթացի
ժամանակացույցի
դրանք
իրականացնելու
պատասխանատվություն:

Հետազոտական







Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու
հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային գիտաժողովներում զեկույցներ,
դրամաշնորհներ),
տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ ինֆորմացիայի
հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և արդիականության
կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում ուսումնական պրոցեսում,
ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական աշխատանքներում,
քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ,
մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ատենախոսական
աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:

Հաղորդակցման




լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն,
հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,
առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի A2 մակարդակին
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համապատասխան),
թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, ծրագրեր,
մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր իրավիճակներում
համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն:

ՏՀՏ կիրառություն






հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,
հիմնական համակարչային հմտություններ (Word, Excel, Power point),
ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, Scopus և այլն)
օգտվելու հմտություն,
մասնագիտացմանը անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման հմտություններ։
ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր
գիտելիքներ ստեղծելու համար:

Այլ կարողություններ




Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման ձգտող,
ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,
անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

2. Մասնագիտական կարողություններ

















Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության մասնագիտական
վերլուծության և գնահատման կարողություն,
հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու
կարողություն,
մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու
կարողություն:
քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական
վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,
քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային խմբեր
առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական
գործունեություն ծավալելու կարողություն,
քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան
կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն իրականացնելու
հմտություն,
հարակից
մասնագիտությունների
ներկայացուցիչների
հետ
համագործակցային
հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,
մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և
անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի իրադարձություններ
կառավարելու կարողություն,
մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ,
շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը՝ կոնտենտը կառավարելու և
ապահովելու կարողություն,
մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն,
ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք բերած
ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,
լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու
ուսանողներին իրազեկում:

3. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
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գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային փորձ:
վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,

Մանկավարժական փորձ




առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին հատկացված
դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ առնվազն 3 տարվա
պասիվ պրակտիկ գործունեություն,
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման
դասընթացների:

Այլ պահանջներ


ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 4.0
(գործող դասախոսների համար)։
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում քիմիական գիտելիքների կիրառման տեսական և
գործնական հիմունքները:
Ա2
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և
հետազոտության ու վերլուծության արդի եղանակները:
Ա3

Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և
համակարգելու քիմիային առնչվող տեղեկատվական տվյալները:

Ա4

Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել
հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և
քանակական եղանակները:

Ա5

Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել
և կատարելագործել այդ մեթոդները դրված գիտահետազոտական
խնդիրների լուծման նպատակով:

Ա6

Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների
կիրառման ունակություն գիտահետազոտական և արտադրական
խնդիրների պարզաբանման համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին,
նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու
աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2
Գ2. Կիրառել գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական
աշխատանքներում, պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել ծագող
խնդիրները:
Գ3
Գ3. Բարձրացնել մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր
մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր տեղեկատվություն և
գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել
հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և
քանակական եղանակները:
Բ2
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու
հմտությունները գիտահետազոտական և արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ3
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող
գործընթացները, մեկնաբանել և տալ որակական ու քանակական
գնահատական:
Բ4
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր
եղանակները, ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների
հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Բ5
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների վերլուծության,
սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման
գործընթացներում:
Բ6
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի
բերել միջոլորտային հետազոտությունների արդյունքները:

Գ4

Գ5

Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտություն հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը

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

1401/Բ01

+
+

1401/Բ02

+

1106/Բ03

+
+

1106/Բ04
1602/1604/
1608/Բ01,Բ31
1602/1604/
1608/Բ01,Բ32
1704/Բ01

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

1704/Բ02

Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4

+
+

+
+

+

2301/Բ01

+

+

0002/Բ1

+

+

0608/Բ02

+
+

0105/Բ01
1302/Բ08

+

+

+
+

+
+

1901/Բ01
0001/Բ04

+
+
+

1007/Բ20

+
+

1005/Բ24
1202/Բ23

+
+
+

+

+

1107/Բ55

+

2101/Բ25
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+
+
+

Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Անօրգանական քիմիայի հիմունքները
Մասնագիտական ներածություն
Բարձրագույն մաթեմատիկա-1
Ֆիզիկա-1
Բարձրագույն մաթեմատիկա-2
Անօրգանական քիմիա-1
Մոլեկուլների համակարգչային դիզայն
Անալիտիկ քիմիա-1
Բյուրեղաքիմիա
Անօրգանական քիմիա-2
Ֆիզիկա-2
Կոմպլեքս միացությունների քիմիա
«ՀԲ» Անալիտիկ քիմիա-2
Ֆիզիկական քիմիա-1
Քիմիական տեխնոլոգիա
Քվանտային քիմիա
Օրգանական քիմիայի հիմունքներ
Էլեկտրաքիմիա
Օրգանական քիմիա-1
Կենցաղային քիմիա
Ֆիզիկական քիմիա-2
Մոլեկուլի կառուցվածք
Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ
Լուծույթների քիմիա
Օրգանական քիմիա-2

+
+

1302/Բ26
2203/Բ22

+

1311/Բ2

+

+
+

0603/Բ02

+

+

+
+

0608/Բ09

+

+

+

+
+

0410/Բ08

+

0608/Բ15

+

+
+

+

0608/Բ12
0604/Բ14

+
+

+

+

0608/Բ11

+

+
+

+
+

+

0608/Բ13

0603/Բ17

+
+

0604/Բ05

0604/Բ20

+
+

+

0608/Բ07

0603/Բ21

+
+
+
+

+
+

0102/Բ04

0604/Բ16

+
+

+

0410/Բ06

0608/Բ10

+
+

+

0608/Բ01
0102/Բ03

+
+

1306/Բ17
0604/Բ40

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

0603/Բ22

+
+
+

+

0604/Բ18

+
+

+

0604/Բ19

+
+

0604/Բ27

+
+

+

0604/Բ24

+

0603/Բ25
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+
+

+

+

+

+

+

Փորձարարական տվյալների մշակում
«ՀԲ»Օրգանական սինթեզ
Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա -1
«ՀԲ»Կոլոիդային քիմիա
Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա -2
Անօրգանական սինթեզ

+
+
+

0604/Բ26
0603/Բ23
0603/Բ30

+
+
+

+

0604/Բ32

+
+
+
+
+

+
+

0603/Բ34
0608/Բ33

+

Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա
Նյութագիտական կրիմինալիստիկա

0603/Բ36

+
+

Երկրաքիմիա
Շրջակա միջավայրի քիմիա

0608/Բ12

Սորբենտների քիմիա
Հոմոգեն կատալիզ

0608/Բ35

+
+

+

Կամընտրական դասընթացներ

0603/Բ31

0608/Բ29

0604/Բ36

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
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+
+
+
+

«ՔԻՄԻԱ» ԾՐԱԳՐԻ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
Ընդհանուր կրթական կառուցամաս
Պարտադիր դասընթացներ
1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -1
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, ծանոթացնել լեզվական նորմի
չափանիշներին, նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու
փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2.հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ.
Սովորեցնել լեզվական նորմին համապատասխան լեզվական ձևերը:

1.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի
եղանակները։
Գ1․Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը։
Գ2․Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում, պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2.Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
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1. 1401/Բ04
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, ծանոթացնել խոսքի
հիմնական արժանիքներին, նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական
առանձնահատկությունները:

2.
3.
4.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4.Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
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1. 1704/ Բ 01
2. Ռուսաց լեզու - 1
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. գործ. – 4 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
պարզաբանել ուսանողների ռուսաց լեզվի տիրապետման նախնական մակարդակը, ընդլայնել բանավոր
խոսքի բառապաշարը, զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները, ծանոթացնել խոսքի մշակույթի
հիմնական դրույթներին, ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին, ծանոթացնել
գիտական ոճի առանձնահատկություններին, ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական
բառապաշարի և տերմինների ընկալումը, ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և
վերարտադրումը, զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
● կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
● մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
● տիրապետել պահանջվող քերականական կանոնների,
● գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
● պատասխանել հարցերին,
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները։
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր տեղեկություն և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
● գործնական պարապմունքներ,
● ինքնուրույն աշխատանք,
● թիմային աշխատանք,
● բանավոր ներկայացում,
● հարց և պատասխան,
● ստուգողական աշխատանք,
● ուսուցողական ֆիլմի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի
վրա: Ստուգարքի
ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց՝ նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
● քերականության հիմնական հարցերը,
● խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները,
● շարահյուսական կառուցվածքները,
● գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները,
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● գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները,
● մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
 Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
 Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей
(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010.

1. 1704/ Բ02
2. Ռուսաց լեզու- 2
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. գործ. – 4 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ամրապնդել և զարգացնել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվային հմտությունները, զարգացնել
գիտելիքները մասնագիտական լեզվի քերականության ուղղությամբ, ամրապնդել շարահյուսական
կառուցվածքների հստակ օգտագործման հմտությունները, զարգացնել մասնագիտական թեմաների
քննարկման և բանավեճի կարողությունները, ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի
գերազանց իմացություն, ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ,
ներկայացնել լեզվի տիրապետման միջազգային համակարգի B 1 մակարդակի չափորոշիչները և
ստուգման պահանջները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В 1 մակարդակին համապատասխանող
ռուսաց լեզվի իմացություն,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ,
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
● մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին,
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները։
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
● գործնական պարապմունքներ,
● ինքնուրույն աշխատանք,
● թիմային աշխատանք,
● բանավոր ներկայացում/զեկույց/,
● բանավեճ,
● ստուգողական աշխատանք,
● թեստային աշխատանք,
● վիկտորինա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի
վրա: Ստուգարքի
ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
● շարահյուսական կառուցվածքներ
● սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
● պարզ և բարդ նախադասություններ
● կապեր և կապական բառեր
● գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները
● մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1.1602/Բ 01

2. Անգլերեն-1

4. 4 ժամ / շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5.գործ. – 2 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառելքերականական կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,

գ .ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները .
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից;
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. անգլերեն լեզվով հաղորդակցվել մասնագիտական և այլ իրադարձություններում,
2. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերտարբերակելև
թարգմանել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
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3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ.
1.գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները,
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում,
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը,
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3.Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1.1602/Բ01

2. Անգլերեն-2

3. ECTS կրեդիտ 4

4. 4 ժամ / շաբ.

5. գործ. – 4 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվիորպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների
մասին,
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում,
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
5.

ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,

6.

արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. անգլերեն լեզվով հաղորդակցվել մասնագիտական և այլ իրադրություններում՝ հստակ
արտահայտելով մտքերը ,
2. անգլերեն լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարն օգտագործել մենախոսական և
երկխոսական խոսքում,
3. անգլերեն լեզվով կարդալ, հասկանալ, վերլուծել մասնագիտական տեքստեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ.
1.գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ,
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն,
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում,
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում,
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3.Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
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2. Գերմաներեն-1

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

3.ECTS
կրեդիտ 4
5. գործ. - 4 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացինպատակն է՝
 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
 ստեղծե լանհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների մասին:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական տարբերակները,
 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել
դրանք խոսքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի
եղանակները,
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային հետազոտությունների արդյունքները,
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնականպարապմունք,
2. ինքնուրույնաշխատանք,
3. խմբայինաշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության
աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և
սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
 Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
 Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
 G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Գերմաներեն-2
4. 4ժամ/շաբ.
6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. գործ. - 4 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացինպատակն է՝
 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները,
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գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով,
 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`


ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարների
մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի
եղանակները:
Բ6.

Իրականացնել

ինքնուրույն

և

խմբակային

աշխատանքներ,

ի

մի

բերել

միջոլորտային

հետազոտությունների արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական
երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ:Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
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4.

Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1608/Բ31
2.Ֆրանսերեն-1
5.4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ/աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. գործ. – 4 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացինպատակն է՝




Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ,
Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ,
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ:

9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝
ա. մասնագիտականգիտելիք և իմացություն.


մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,



տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,



սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտականտեքստեր,
գ. փոխանցելի կարողություններ.
 թարգմանելու հմտություններ,
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք,


հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք,



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
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 Les activités quotidiennes
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2.Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3.Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
4.Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.

1. 1608/Բ32
2.Ֆրանսերեն -2
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ/գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. գործ. - 4 ժամ
7. ստուգարքային

8. Դասընթացինպատակն է՝



Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողությունները,
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ:

9.Դասընթացի ավարտինուսանողնունակկլինի՝
ա. մասնագիտականգիտելիք և իմացություն.


տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,



տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը,



բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,
 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6.Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ4.Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք,


հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք,



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Les professions – les métiers
 La technologie
 La communication
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L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire,
CLE internationale, Paris 2009.

1․1106/Բ03
2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
4․2 ժամ/շաբ.
5․դաս. - 2 ժամ
6․1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7․ ստուգարքային

3․ECTS կրեդիտ 2

8.Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ
ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`


Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
 Բացատրելու
հայոց
պետականության
ձևավորման
և
զարգացման
ընթացքն
ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`


Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները,

 Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5․Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում։
Գ1․ Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխա¬տանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի
ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի
թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.):
Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկե դարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո
(428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի
հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայվրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1,Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀհրատ., 2012:
2,Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն
(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:
3,Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1․1106/Բ04
2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
4․ 2 ժամ/շաբ.
5․դաս. - 2 ժամ
6․2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7․ ստուգարքային
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8.Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի
ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի
և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5․Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում։
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Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխա¬տանք¬ներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար,
3. քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և
Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ.
առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը:
Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային
Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան
շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991
թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն
(սկզբիցմինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:
3. Հայոցպատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 0608/Բ36
2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարքային
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի,
բնապահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների և
կիրառվող մեթոդների ու մոդելների մասին, ընդհանուր և սոցիալական էկոլոգիայի, մարդու էկոլոգիայի,
բնօգտագործման հիմունքներին, դաստիարակել քաղաքացիական դիրքորոշում և պատասխանատվություն մարդկության և բնական միջավայրի նկատմամբ, տեղեկացնել կլիմայի համամոլորակային
փոփոխություններին և դրա հետևանքների կանխատեսելիությանը, շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


քննարկել և հասկանալ էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական հարցերն ու մոտեցումները,



տիրապետել էկոլոգիայի հիմնական օրենքներն ու կանոնները,


ներկայացնել էկոհամակարգի բաղադրիչները, դրանց կայունությանը, նյութերի կամ
էներգիայի փոխանակության ձևերին և զարգացմանը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 օգտագործել այդ գիտելիքները շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցությունների
հետեևանքները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու համար,
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները շրջակա միջավայրի բնապահպանական կարևորագույն
խնդիրների լուծման գործողություններում,
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կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:

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


կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,



աշխատել թիմում և լուծելու բարդ խնդիրներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու եղանակները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ,
3. ցուցադրական նյութեր:
12. Գնահատման եղանակները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք. գնահատման համար կարելի է հաշվի առնել ուսանողի կողմից նախապես ներկայացված
ռեֆերատը: Հարցատոմսը ընդգրկում է առավելագույնը 4 հարց նախապես տրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս գիտությունների
համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական հիմնական օրենքները և կանոնները:
Թեմա 2. Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3. Օրգանիզմների և միջավայրի
փոխհարաբերությունները: Էկոգործոններ: Թեմա 4. Էներգիան էկոհամակարգում: Սննդային շղթաներ:
Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5. Մարդու էկոլոգիա: Շրջակա միջավայր: Մարդածին
համակարգեր: Թեմա 6. Բնական պաշարների դասակարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում:
Թեմա 7. Էկոհամակարգերի կիբեռնետիկական բնույթը: Էկոհամակարգերի և շրջակա միջավայրի
ոլորտների ուսումնասիրման գլոբալ եղանակները: Թեմա 8. Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9. Շրջակա
միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերը: 10․Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Գրիգորյան Կ. Վ, Եսայան Ա. Հ, Ժամհարյան Հ. Գ, Խոյեցյան Ա. Վ, Մովսեսյան Հ. Ս, Փիրումյան Գ. Պ.
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ -Եր., Զանգակ-97, 2010.-224էջ:
2․Մելքունյան Լ. Էկոլոգիայի հիմունքներ.-Եր., Զանգակ-97, 2008.-288էջ:
3․Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. Ростов н/Д. Феникс. 2007.-602с.
4․Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Глобальная экология. М. Книга сервис. 2003г-284с.

1. 2301/Բ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
4. 2 ժամ /շաբ.
5. գործ. - 2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ, աշնանային
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին,
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ,
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կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ,
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում
էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը
հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
2․Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3․Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0002/Բ09

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5.դաս. - 2 ժամ, գործ. – 2ժամ

6.

7. ստուգարքային

2-րդ՝ գարնանային

3. ECTS
կրեդիտ 4

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ
պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին
բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվությունԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղվածբնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին
ու պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

1. կիրառել ձեռքբ երված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3․վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններիր և շրջապատիհամար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգիրավիճակներուպատահարներ:
2. Քաղաքացիականպաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան
Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
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2․Հեղինակների կոլեկտիվ, «Մինչ բժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3․Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչ բժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4․Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրականանշարժացում», ուսումնամեթոդականաշխատանք,
Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5․Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգիրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության
հիմնահարցեր», ուսումնականձեռնարկ, Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2017

1901/Բ01
4. 2 ժամ
6. 3-րդ աշնանային

2. Իրավունքի հիմունքներ
5. դաս. - 2 ժամ
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները,
Մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև
ձևավորել իրավական աշխարհայացք ո ւմշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքիհամակարգի հիմնականճյուղերը,
դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,
 տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրելիրավունքի հիմնական ճյուղերիկարևոր հասկացությունները, կարգավորմանառարկան,
հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։



դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ.


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,



օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),



օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և
առարկայի/թեմայի սահմանումը:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբայինաշխատանք,
3. ինքնուրույնաշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում / պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում / հարցում,
6. իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքիհամակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում:Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։
Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀՍահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀքաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք,
Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1. 0105/Բ01

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
3. ECTS կրեդիտ 2
աշխատանք
4. 2 ժամ/շաբ
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1ժամ
6. 4 -րդ գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու
համար,
 ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները:
Գ1.Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն: Միջակայքային
գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1․1302/Բ18
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, սեմ. – 2 ժամ
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության
դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
 տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիո մշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց
իրականացման մեթոդներ:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակար¬դակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
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3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2.Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3.Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4.Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5.Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1․1302/Բ26

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
 ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին,
 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես
նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները,



ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ,



գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .


պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,



վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
Գ2.

Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,

պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը,
3. Կրոնական էթիկա,
4. Բիոէթիկա,
5. Քաղաքական էթիկա,
6. Սիրո մետաֆիզիկա,
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2.Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3.Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4.Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5.Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010

1. 0604/Բ40
2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 3-րդ, աշնանային
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և
կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների,
տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված հայտնագործությունները,
2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության
զարգացման մեջ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
4. համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի
վրա: Ստուգարքի
ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:
Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:
Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և
ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և
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կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները:
Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ. առցանց դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012
2.

А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с. Москва, 2006.

3.

Концепции современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 335с.
Москва, 2008.

1. 1005/Բ24
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ` աշնանային

2. Գործարարության հիմունքներ
5. դաս. – 2 ժամ
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև
գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար
լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքները,
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման
համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսագործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
 գնահատել
ՀՀ-ում
գործարար
միջավայրը,
ներկայացնել
գործարարության
զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT
վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման
աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխա¬տանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2.Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ,
ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները
1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը:
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում,
կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,
բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը
և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
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3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы,
СПб., 2007, 352 с.

1. 2101/Բ25
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ․
6. 3-րդ աշնանային
7. ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման,
ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
ծանոթացնել,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,



նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և
դասակարգումը,
լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ
արդի կրոնական իրավիճակը:



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու
տարբեր կրոններ,
բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ3.Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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 Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը,

հիմնական

հասկացությունների

և

կատեգորիաների

համակարգը։

«Կրոն»

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և
կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային
կրոնների

սահմանումն

ու

համառոտ

բնութագիրը:

Ժամանակակից

ազգային

կրոններ:

Կրոնը

ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ),
Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո),
Հուդայականության

էությունը

և

բնութագրիչ

առանձնահատկությունները։

Բուդդայականության

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական

ուղղությունները:

Քրիստոնեության

առաջացումը

և

զարգացումը:

Քրիստոնեության

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց
եկեղեցու

դավանաբանական

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները:

Իսլամի

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր
բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։

2.

История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.

3.

Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.

4.

Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.

5.

Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1306/Բ17
2. Հոգեբանության հիմունքներ
4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ,
6. 3-րդ՝աշնանային
7․ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացինպատակն է`
 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը,
 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ձևակերպելբարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,


սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,



սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
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ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,
 ներկայացնելփոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում,

2.

կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի
առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,

3.

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին,

2.

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,

3.

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխա¬տանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակար¬դակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի
ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով,
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության
բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2.

Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204
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էջ
3.
4.
5.

Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”,
2002
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ,

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3.ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին,



ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ,



ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2.Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
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առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. ECTS կրեդիտ 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի

և

հետազոտական

մեթոդների

վերաբերյալ՝

ծանոթացնելով

սոցիոլոգիայի

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացությու.ն
1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու

սոցիալական

գործողության

և

փոխկապվածությունը:
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հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
5. օգտվելով

սոցիոլոգիական

հասկացութային

գործիքակազմից`

մեկնաբանելու

հասարակական

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխա¬տանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները

2.

Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ

3.

Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում

4.

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա

5.

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը

6.

Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը

7.

Մշակույթ, մշակույթի տարրեր

8.

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա

9.

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
4.2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7.ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական
երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական
կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ
տնտեսական որոշումների կայացման համար:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
տնտեսագիտական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2.Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակար¬դակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություններ, առաջադրանքներ,



դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական
կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,



ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել
կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ
հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, ,
2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am
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2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. ECTS կրեդիտ 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների
իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու
մեթոդաբանական նշանակություն,



ուսանողը

ոչ

միայն

բացահայտում

և

կատարելագործում

է

իր

տրամաբանական

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը,
հետազոտական հմտությունների ձավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
2. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում
ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ
եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. հասկանալ

տրամաբանության

ճանաչողական

և

մեթոդաբանական

գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
2. ճիշտ

կատարել

և

գնահատել

հասկացությունների

հետ

կապված

տրամաբանական

մտահանգումների

տրամաբանական

գործողությունները,
3. իրականացնել

դատողությունների

և

անհրաժեշտ

վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և
հետևողականության

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի

պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
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մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և
լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները:
Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման
էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Սահմանման

էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ
դատողություններ,

դրանց

տեսակները:

Տրամաբանական

մտածողության

հիմնական

օրենքները.

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

1. 1202/Բ23
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
4.2ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 2

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն
ու նշանակությունը,
 պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
 ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
 կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
 մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 օգտվելմասնագիտականգրականությունից,
 պահպանելմասնագիտականէթիկայինորմերը:
 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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Գ2. Մասնակցելուբազմաբնույթքննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական

աշխատանքների

քննարկումներ՝

փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

բանավեճերի

առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում:
5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝Քաղաքական էլիտա և
լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2.

Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.

3.

Мухаев Р.Т.Теория политики. М.: ЮНИТИ, 2005.

4.

Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов
вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
«ՔԻՄԻԱ»
1. 0410/Բ06
2. Ֆիզիկա-1
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները ու
մեթոդները, ձևավորել դրանց օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ, ապահովելով
բավականաչափ պատրաստվածություն ֆիզիկայի մյուս բաժինների, ինչպես նաև բնագիտական այլ
առարկաների հաջող յուրացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.նկարագրել բնության մեջ գոյությունունեցող մեխանիկական և մոլեկուլային համակարգերում տեղի
ունեցող երևույթների օրինաչափությունները:
2.արտահայտել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում հետազոտություններ կատարելու դասական և
ժամանակակից մեթոդները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կիրառել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները և այդ օրենքներից բխող
եզրահանգումները ճշգրիտ գիտությունների այլ բնագավառներում:
2.կիրառել ֆիզիկական հետազորությունների ժամանակակից մեթոդները քիմիական հետազոտությունների մեջ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. վերլուծել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի բնագավառներում խնդիրների դրվածքը, դրանց
լուծման մեթոդոլոգիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կինեմատիկա: Թեմա 2. Դինամիկա: Թեմա 3. Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4. Պինդ մարմնի
դինամիկա: Թեմա 5. Հիդրոդինամիկա: Թեմա 6. Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 7. Իդեալական գազ:
Թեմա 8. Իրական գազեր: Թեմա 9. Փոխանցման երևույթներ: Թեմա 10. Թերմոդինամիկայի հիմունքները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Савельев И. В. ≪Курс общей физики≫ т. т. 1, 2 Москва 2005г.
Стрелков С. П. ≪Механика≫ Изд. “Лан” Москва 2005.
Նինոյան Ժ.,Բադալյան Է., Խաչատրյան Ժ. ≪Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները≫ 2005թ.
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1. 0410/Բ08
2. Ֆիզիկա-2
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել մեխանիկայի և

մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները ու

մեթոդները, ձևավորել դրանց օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ, ապահովելով
բավականաչափ պատրաստվածություն ֆիզիկայի մյուս բաժինների, ինչպես նաև բնագիտական այլ
առարկաների հաջող յուրացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.նկարագրել բնության մեջ գոյությունունեցող մեխանիկական և մոլեկուլային համակարգերում տեղի
ունեցող երևույթների օրինաչափությունները:
2.արտահայտել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում հետազոտություններ կատարելու դասական և
ժամանակակից մեթոդները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կիրառել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները և այդ օրենքներից բխող
եզրահանգումները ճշգրիտ գիտությունների այլ բնագավառներում:
2.կիրառել ֆիզիկական հետազորությունների ժամանակակից մեթոդները քիմիական հետազոտությունների մեջ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի բնագավառներում խնդիրների դրվածքը, դրանց
լուծման մեթոդոլոգիան
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1` Երկրաչափական օպտիկա: Թեմա 2` Լույսի ինտերֆերենցիան: Թեմա 3` Լույսի
դիֆրակցիան: Թեմա 4` Լույսի բևեռացումը: Թեմա 5` Լույսի փոխազդեցությունը միջավայրի հետ: Թեմա
6` Ջերմային ճառագայթում: Թեմա 7` Ատոմի Բորի տեսությունը: Թեմա 8` Ջրածնի ատոմի
քվանտամեխանիկական տեսությունը: Թեմա 9` Ատոմի միջուկը: Թեմա 10` Տարրական մասնիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Նինոյան Ժ., Բադալյան Է., Խաչատրյան Ժ. ≪Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները≫ 2005թ.
2․ Գաբրիելյան Ռ.,Բադալյան Դ., Բադալյան Հ. ≪Մոլեկուլային ֆիզիկա≫, 2011թ.

1. 0102/Բ03
2. Բարձրագույն մաթեմատիկա -1
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ
6. 1- ին աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. ECTS կրեդիտ 4

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի տարրերը նաև մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման,
անընդհատություն և ածանցյալ, ներկայացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները և նրանց
կիրառությունները։
9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 օգտագործել ուղղի և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և ֆունկցիայի
սահմանները, անընդհատ և դիֆերենցելի ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
 տիրապետել վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի
հիմնական գաղափարներին ու սահմանումներին,
 կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի տեսակը, հաշվել
հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները, ֆունկցիայի ածանցյալը։
 հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի միջոցով, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական 3.Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը բաղկացած
է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 . Վերլուծական երկրաչափության տարրերը՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ,
երկրորդ կարգի կորեր, կոորդինատային ձևափոխություններ։ Թեմա 2. Վեկտորներ, գործողություններ
վեկտորների հետ։ Թեմա 3 .Գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։ Թեմա 4.
Գաղափար արտապատկերումների մասին, թվային ֆունկցիա, զույգ կենտ, պարբերական, մոնոտոն
ֆունկցիաներ։ Տարրական ֆունկցիաներ։ Թեմա 5. Հաջորդականության սահման, հատկությունները։ Թեմա
6. Ֆունկցիայի սահման, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների
հատկությունները։ Թեմա 7. Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ Բարձր կարգի
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ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։
Թեմա 8 . Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Թեմա 9. Ֆունկցիայի հետազոտումն
ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 10 . Նախնական ֆունկցիա, անորոշ
ինտեգրալ։ Ռացիոնալ, իռացիոնալ, եռանկյունաչափական արտահայտությունների ինտեգրումը։ Թեմա
11.Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, կիրառությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ա.Կ. Թասլաքյան, <<Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդրագիրք>>, 2011։
2․ Баврин И.И. Краткий курс высшей математики для химико-биологических и медицинских
специальностей. 2003.
3․ Allan Cunningham & Rory Whelan, Maths for Chemists, 2014.
4․ J.E. Parker, Chemistry Maths v1,v2,v3,2011.

1. 0102/Բ04
2. Բարձրագույն մաթեմատիկա -2
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների և տարածության մեջ վերլուծական
երկրաչափական տարրերը, սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակներիը,
ուսումնասիրել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հատկությունները, գաղափար կազմել Ֆուրիեի շարքի և
Ֆուրիեի ինտեգրալի մասին:
9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 վերարտադրել, թե ինչպես են ածանցյալի միջոցով հետազոտում մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաները,
 ցույց տալ մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հատկությունները,
 պարզել տարածության մեջ ուղիղների և հարթությունների փոխադարձ դասավորվածությունները ,
 բացատրել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակները, թվային և
ֆունկցիոնալ շարքերի հատկությունները,
 վերատադրել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման, թվային և ֆունկցիոնալ
շարքերի
գումարների, զուգամիտության գաղափարները,
 լուծել որոշակի տիպի դիֆերենցիալ հավասարումներ, պարզել շարքերի զուգամիտությունը,
ֆունկցիան վերլուծել Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահմանը, անընդհատությունը, մասնակի
ածանցյալներ։ Բարձր կարգի ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։ Էքստրեմումներ և հարաբերական էքստրեմումներ։ Թեմա 2. Վերլուծական երկրաչափությունը տարածության մեջ։ Թեմա 3.
Անջատվող
փոփոխականներով, համասեռ, լրիվ դիֆերենցիալներով, առաջին կարգի գծային, Բեռնուլիի դիֆերենցիալ
հավասարումներ։ Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ, առաջին կարգի դիֆերենցիալ
հավասարումների համակարգեր։ Թեմա 4. Թվային շարքերի զուգամիտությունը, դրական շարքերի
զուգամիտության հայտանիշները, շարքերի բացարձակ և պայմանական զուգամիտություն։ Թեմա 5.
Ֆունկցիոնալ շարքեր, կետային և հավասարաչափ զուգամիտություն, շարքի գումարի ֆունկցիոնալ
հատկությունները։ Աստիճանային շարք, Թեյլորի շարք։ Թեմա 6. Գաղափար Ֆուրիեի շարքերի և Ֆուրիեի
ինտեգրալի մասին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ա.Կ. Թասլաքյան, <<Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդրագիրք>>, 2011։
2․ Баврин И.И. Краткий курс высшей математики для химико-биологических и медицинских
специальностей. 2003.
3․ Allan Cunningham & Rory Whelan, Maths for Chemists, 2014.
4․J.E. Parker, Chemistry Maths v1,v2,v3,2011.

1. 0608/Բ01
2. Անօրգանական քիմիայի հիմունքները
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ.- 3 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական տեսական գիտելիքները,
քիմիական նյութերի հետ գործնականում աշխատելու հմտություններ, քիմիա առարկայի հետագա
ուսումնասիրման համար բազային գիտելիքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


արտահայտել քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները



պարզաբանել անօրգանական քիմիայի տեսական հիմունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


իրականացնել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ


մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարել համապատասխան
եզրակացություններ


Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում



աշխատել կոլեկտիվում և լուծել ծագած խնդիրները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

66

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ` համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. ցուցադրական նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քիմիայի քանակաչափական օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի պարբերական օրենքը,
տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները:

Թեվա 2՝ Քիմիական կապ:
Թեմա 3՝ Քիմիական թերմոդինամիակյի հիմնական հասկացություննրը:
Թեմա 4՝ Հավասարակշռական գործընթացներ:
Թեմա 5՝ Լուծույթներ:
Թեմա 6՝ Կոմպլեքս միացություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2003г.
2․Угай Я.А. Общая и неорганическая химия.М ,,Высшая школа” 2005г.
3․Хаускофт К., Контебл Э. Современный курс химии. М. ,,Мир”, 2002г.
4․Третьяков Ю.Д. Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе.А.Ю. Неорганическая химия, М.Химия, 2007, т
1-3

1. 0608/Բ07
2. Անօրգանական քիմիա-1
3.ECTS կրեդիտ 7
4. 7 ժամ/շաբ
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 3 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողներին երկրակեղևում քիմիական տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառները,
երկրաքիմիական տվյալները, անօրգանական նյութերի ազդման կենսաբանական և էկոլոգիական
ասպարեզները, պարբերական համակարգի VII-X խմբերի տարրերի և դրանց միացությունների ստացման
եղանակները, հատկությունները և կիրառման բնագավառները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ներկայացնել տարրերի ատոմների կառուցվածքների և տարրերի հատկությունների միջև
գոյություն ունեցող օրինաչափությունները:
 Արտահայտել տարրերի և դրանց միացությունների քիմիան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կատարել VII-X խմբերի տարրերի և դրանց միացություններին վերաբերվող ինքնուրույն փորձեր:
օգտվել համապատասխան գիտական և ուսումնական գրականությունից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար
 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
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որակական ու քանակական գնահատական
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տեսողականացման միջոցներ, համակարգիչ, պրոեկտոր.
3.դիտակտիկ նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քիմիական տարրերի տարածվացությունը: Տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառները
Թեմա 2. Ջրածին, ջուր, Ջրածնի պերօքսիդ
Թեմա 3. Տարրերի VII խումբ, p-տարրերի (հալոգեններ) և d-տարրերի (Mn-ի խումբ)
Թեմա 4. Տարրերի IV խումբ, p-տարրեր, թթվածին և ծծմբի ենթախումբ (քալկոգեններ) d-տարրեր (քրոմի
խումբ)
Թեմա 5. Տարրերի V խումբ, p-տարրեր, N և P, արսենի խումբ, d-տարրեր (վանադիումի խումբ)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

А . Угай, Обшая и неорганическая химия, Москва, “ Высшая школа”, 2, 2000.
Третяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьевб А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая Химия, т.1-2,
Москва, Хим ия, 2001.
Хаускрофт К., Котстебл Э. Современный курс обшей химии, т.2, Москва, Издательство “Мир”, 2007.
Ахметов Н. С., Обшая и неорганическая химия, Москва, “Высшая школа”, 2003.

1. 0608/Բ10
2. Անօրգանական քիմիա-2
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 6 ժամ/շաբ
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7․ Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ուսուցանել պարբերական համակարգի I, II, III, IV, VIII խմբերի տարրերի և դրանց
միացությունների ֆիզիկական և քիմական հատկությունները, լաբորատոր և արդյունաբերական
ստացման եղանակները արդյունաբերական և գիտական տարբեր բնագավառներում դրանց կիրառման
հնարավորությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

բացատրել պարբերական համակարգում տարրի դիրքի և հատկությունների միջև եղած կապը

մեկնաբանել պարբերական համակարգի I, II, III, IV, VIII խմբերի s, p, d և f տարրերի և դրանց
միացությունների քիմիան, ստացման լաբորատոր և արդյունաբերական եղանակները և կիրառման
բնագավառները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել պարբերական համակարգի s, p, d և f տարրերի և դրանց միացությունների վերաբերյալ
փորձեր
 մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան
եզրակացությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեսողականացման միջոցներ, համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. դիտակտիկ նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տարրերի IV խումբ, C, Si, Cs-ի ենթախումբ, տիտանի խումբ
Թեմա 2. Տարրերի III խումբ, B, Al և Ca-ի ենթախումբ, Sc, Y, լանթանոիդներ և ակտինոիդներ
Թեմա 3. Տարրերի II խումբ, Be, Mg և հողալկալիական մետաղներ, Zn-ի խումբ
Թեմա 4. Տարրերի I խումբ, ալկալիական մետաղներ, պղնձի խումբ
Թեմա 5. Տարրերի VIII խումբ, իներտ գազեր,երկաթի եռյակ, պլատինային մետաղներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․А . Угай, Обшая и неорганическая химия, Москва, “ Высшая школа”, 2, 2000.
2.Третяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьевб А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая Химия, т.1-2, Москва,
Хим ия, 2001.
3..Хаускрофт К., Котстебл Э. Современный курс обшей химии, т.2, Москва, Издательство “Мир”, 2007.
4.Ахметов Н. С., Обшая и неорганическая химия, Москва, “Высшая школа”, 2003.

1. 0604/Բ14
2. Ֆիզիկական քիմիա -1
3.ECTS կրեդիտ 8
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
6. 4-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման
ֆիզիկական մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ
մասնագիտական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից
բխող
հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
 բացատրել ֆազային և քիմիական հավասարակշռությունների օրինաչափությունները և դրանց
վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում,
 մեկնաբանել տարբեր տիպի երևույթները՝ հիմնվելով ֆիզիկական քիմիայի օրինաչափությունների
վրա,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
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որոշել փորձնականորեն ստացված թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա,
Գիբսի էներգիա) արժեքները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից,
համադրել փորձնական արդյունքները տեսական հաշվարկների հետ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծել և համակարգել քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները:
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:



2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական



Եզրափակիչ

հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
քննությունը

բանավոր

է՝

10

միավոր

առավելագույն

արժեքով։

Քննական

հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական գազ, վիճակի հավասարումը: 2․Ռեալ գազեր, վիրիալի
հավասարումը: 3․Սեղմման գործակից: 4․Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները:
5․Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, դրանց կիրառումն ու հետևությունները: 6․Գիբսի և
Հելմհոլցի էներգիաները: 7․Քիմիական պոտենցիալ: 8․Ֆազային հավասարակշռություն, ԿլաուզիուսԿլապեյրոնիհավասարումը: 9․Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի
կախվածությունը ջերմաստիճանից: 10․Ֆազային դիագրամներ: 11․Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ
հատկությունները: 12․Օսմոտիկ ճնշում: 13․Պարցիալ մոլային մեծություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books,
2000, 1018p.
5. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed,
2003.
6. В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005,
320 с.
7. Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:

1. 0604/Բ18
2. Ֆիզիկական քիմիա -2
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. – 3 ժամ
6. 5-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական
մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրել ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները,


ներկայացնել էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,



մեկնաբանել քիմիական կինետիկայի հիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 մշակել քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման էներգիայի, ինչպես նաև
թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի էներգիա) փորձնական
տվյալները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար,
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար,
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: Էլեկտրաքիմիա:
2.Գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: 3.Մեմբրանային պոտենցիալ,
ակտիվ տրանսպորտ: 4.Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: 5.Ռեակցիայի արագության չափման
էքսպերիմենտալ մեթոդները: 6.Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: 7.Ռեակցիայի կարգի և արագության
հաստատունների որոշման մեթոդներ: 8.Ակտիվացման էներգիա: 9.Մակերևույթների պոտենցիալ
էներգիա: 10.Նախաէքսպոնենտային գործակից: Անցողիկ վիճակի տեսություն: 11.Բարդ ռեակցիաների
կինետիկա: 12.Հաջորդական, զուգորդված, շղթայական ռեակցիաներ: 13.Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների
կինետիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 2000,
1018p.
2.K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed,
2003.
3.В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005, 320
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с.
4.Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:

1.0603/Բ16
2. Օրգանական քիմիայի հիմունքներ
3. ECTS կրեդիտ 5
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
6. 4-րդ` գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները, հմտությունները և ձևավորել
օրգանական քիմիայի դերն ու նշանակությունը որակյալ կադրերի պատաստման գործում: Օրգանական
քիմիան որպես ֆունդամենտալ հիմք զանազան քիմիական և կենսաբաական պրոցեսների, ինչպես նաև
նրանց իրագործման մեխանիզմների պարզաբանման ասպարեզում;
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար և
պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.

գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող
առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:

ռեագենտների

բնութագրական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
4. աշխատել հետազոտական խմբում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ 2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական
և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ 3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ:
2. Գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:


2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:



Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Օրգանական միացությունների կառուցվածքի տեսության հիմնական դրույթները: 2․Քիմիական կապի
տեսակները օրգանական քիմիայում: 3․Կովալենտ կապի առանձնահատկությունները: 4․Ածխածնի
վալենտային վիճակները, - և - կապերի կառուցվածքը: 5․Կապի ֆիզիկական բնութագրերը`
երկարություն, վալենտային անկյուն, էներգիա, պոլյարություն, պոլյարելիություն, դիպոլ մոմենտ,
իոնացման էներգիա: Հոմոլոգիա և հոմոլոգիական շարքեր, իզոմերիա (տեսակները): 6․Էլեկտրոնային
տեղաշարժերի և ազդեցությունների տեսություն` ինդուկցիոն և մեզոմեր ազդեցություններ, անշարժ և
շարժական ազդեցություններ, հիպերկոնյուգացիա: 7․Հասկացողություն ռեակցիոն կենտրոնի մասին:
8․Ռեակցիաների և ռեագենտների (նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, ռադիկալային) դասակարգումը:
9․Ռեակցիաների մեխանիզմի ուսումնասիրման մեթոդները: 10․Օրգանական միացությունների
դասակարգումը, անվանակարգումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.0603/Բ18
2. Օրգանական քիմիա -1
3. ECTS կրեդիտ 8
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. - 3 ժամ
6. 5-րդ` աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` ածխաջրածինների, հալոգենածանցյալների,
սպիրտների, ալդեհիդների, կետոնների և կարբոնաթթուների (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ),
կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիանների
մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. նկարագրել ընդգծված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակները և քիմիական
հատկություններին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
2.
3.

կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար և
պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:
գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական
առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
6. աշխատել հետազոտական խմբում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական
գիտե լիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ 2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական
և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ 3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. քննարկումներ,
2. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3․Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Ալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ և ցիկլոալկաններ (կառուցվածքը, ստացման
եղանակները և քիմիական հատկությունները): 2․Արոմատիկ ածխաջրածիններ (արոմատիկություն,
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ստացման եղանակները, քիմիական հատկությունները,
օրենտացման կարգը արոմատիկ օղակում): 3․Հալոգենածանցյալներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ)
դասակարգումը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: 4․Սպիրտներ (հագեցած,
չհագեցած և արոմատիկ) և ֆենոլներ (կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկու-
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թյունները): 5․Ալդեհիդներ և կետոններ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը, ստացման
եղանակները և քիմիական հատկությունները: 6․Միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ (հագեցած,
չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин, Органическая химия, М., Бином, 2004, т.1–4.
2. Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2

1.0603/Բ23
4. 6 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ` գարնանային

3. Օրգանական քիմիա - 2
3. ECTS կրեդիտ 7
5. դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 3 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` օքսիթթուների, օքսոթթուների և նրանց
ածանցյալների, ածխաջրերի, նիտրոմիացությունների, ամինների և ամինոթթուների կառուցվածքին,
ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիանների մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ճանաչել ընդգրկված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակները և քիմիական
հատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
2. գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական
առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:
3. մշակել սինթեզի իրականացման օպտիմալ պայմանները՝ կատալիզատորի, ջերմաստիճանի, լուծիչի
ընտրություն:
4. կատարել հետազոտության արդյունքների որակական և քանակական վերլուծություն:
5. օգտագործել իր գիտելիքները իրականացնել և մշակել ոչ բարդ տարաբնույթ սինթեզներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
7. աշխատել հետազոտական խմբում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ 4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ 2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ:
2. Լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Օքսոթթուներ (ալդեհիդո- և կետոթթուներ), ստացման եղանակները և բնութագրական քիմիական
հատկությունները, -կետոթթուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 2․Դեկարբօքսիլա-
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ցումը, տաուտոմերիան, կետոնային և թթվային ճեղքումներ: 3․Սինթեզներ ացետոքացախաթթվի էսթերի
բազայի վրա: 4․Օքսիթթուներ, դասակարգումը, ստացումը և քիմիական հատկությունները: 5․Օպտիկական իզոմերիան օքսիթթուներում: Օքսիթթուները բնության մեջ (կաթնաթթու, գինեթթու, խնձորաթթու,
լիմոնաթթու):
6․Ածխաջրեր, դասակարգումը, տարածվածությունը բնության մեջ, կենսաբանական
նշանակությունը, բնութագրական հատկությունները և կիրառումը: 7․Նիտրոմիացություններ,
կառուցվածքը, ստացման եղանակները (հալոգենի նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիայով, O- և Nալկիլացում` նիտրիտ - իոնի ամբիդենտ բնույթը): 8․Տաուտոմերիան այդ միացություններում: Նիտրոմիացությունների վարքը ալկալիների և ազոտային թթվի նկատմամբ, կոնդենսման և վերականգնման
ռեակցիաներ: 8․Ամիններ, կառուցվածքը, ստացման եղանակները (ամոնյակի և ամինների ալկիլացումով, կալիումի ֆտալիմիդով, կարբոնիլային միացությունների և կարբոնաթթուների ազոտ պարունակող
ածանցյալների վերականգնումով, նիտրոմիացությունների վերականգնումով, վերախմբավորման`
Հոֆման, Կուրցուս, Լոսսեն ռեակցիաներով) և քիմիական հատկությունները (ամինները որպես հիմքեր,
առաջնային, երկրորդային, երրորդային և
արոմատիկ
շարքի ամինների հիմնայնության
համեմատություն): 9․Ամինների ալկիլումը և ացիլումը, ազոտային թթվի ազդեցությունը ամինների վրա:
10․ Չորրորդային ամոնիումային աղեր և հիմքեր: 11․Դիազոմիացություններ: Դիամիններ և ամինոսպիրտներ: 12․Ամինոթթուներ, դասակարգումը, ստացումը և քիմիական հատկությունների կախումը
ամինո- և կարբօքսիլ խմբերի փոխդասավորվածությունից, ռեակցիաներ կարբօքսիլ- և ամինոխմբերի
հաշվին: 13․ -Ամինոթթուներ և դրանց դերը բնության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин, Органическая химия, М., Бином, 2004, т.1–4.
2. Травень В.Ф. «Органическая химия” Москва ИКЦ “академкнига” 2005 том 1-2

1.0608/Բ11
2. Անալիտիկ քիմիա- 1
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 4 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3.ECTS կրեդիտ 6

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի որակական մասնաբաժնի հիմնական տեսական
գիտելիքները, ուսուցանել կատիոնների և անիոնների հայտնաբերման գործնական հմտությունները,
պարզել վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների որակական բաղադրությունը, ուսուցանել
բաղադրիչների քանակը որոշելու անալիզի սխեմաներ կախված փորձանմուշի որոկական
բաղադրությունից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 Թվարկել որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների
անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները,
 ներկայացնել քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական
հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ օգտագործել,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կատարել փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ,
 մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան
եզրակացություններ
 Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում
 աշխատել կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ՝ համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. ցուցադրական նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:

արժեքով:

Քննական

3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ:
2. Որակական անալիզի խնդիրները: Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական
խմբերի:
3. Հոմոգեն հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատուն: Կոնցենտրացիոն և
թերմադինամիական հաստատուններ, հավասարակշռության պայմանական հաստատուն։
4. Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից տեսությունները:
5. Հետերոգեն հավասարակշռություն: Լուծելիության արտադրյալ (ԼԱ), ակտիվության արտադրյալ (ԱԱ):
Դժվարալուծ միացությունների լուծելիության կախումը տարբեր գործոններից:
6. Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն:
7. Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ, Ներնստի
հավասարումը: Վերօքս ռեակցիայի հավասարակշռության հաշվարկումը փոխազդող վերօքս զույգերի
ստանդարտ վերօքս պոտենցիալների արժեքների օգնությամբ։
8. Բաժանման և խտացման եղանակներ, դրանց կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с.
2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2009.

1. 0608/Բ15

2. “ՀԲ” Անալիտիկ քիմիա- 2

3.ECTS կրեդիտ 7

4. 7 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 4 ժամ, գործ. -1 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ուսուցանել անալիտիկ քիմիա առարկայի հիմնական տեսական գիտելիքները,
վերլուծության համար ներկայացված փորձանմուշների որակական և քանակական անալիզի գործնական
հմտությունները, բաղադրիչների քանակը որոշելու սխեմաներ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների
անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները.

ներկայացնել քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական
հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ օգտագործել

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կատարել փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ
 մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան
եզրակացություններ
Օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում,
աշխատել կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ՝ համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. ցուցադրական նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Կշռաչափական անալիզ: 2.Նստվածքների աղտոտման պատճառները: 3.Բյուրեղային և ամորֆ
նստվածքներ: Փորձի տվյալների ստատիստիկական մշակման եղանակները: 4.Ծավալաչափական
անալիզ: Տիտրման վերջակետ, համարժեքության կետ: 5.Թույլ և ուժեղ թթուների տիտրումն ուժեղ հիմքով:
Թույլ և ուժեղ հիմքերի տիրումն ուժեղ թթվով: 6.Ծավալաչափական վերօքս եղանակներ: 7.Վերօքս
եղանակների ինդիկատորներ: Վերօքս եղանակների հիմունքները (պերմանգանատաչափություն,
բիքրոմատաչափություն, յոդաչափություն, բրոմատաչափություն): 8.Անալիզի կինետիկական կատալիտիկ
և ոչ կատալիտիկ եղանակները: 9.Ծավալաչափական նստվածքագոյացման եղանակներ:
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Ծավալաչափական կոմպլեքսագոյացման եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с.
2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2009.

1. 0608/Բ09
2. Բյուրեղաքիմիա
4.
4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել բյուրեղական նյութերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
բնության մեջ և արվեստում լայնորեն տարածված սիմետրիայի երևույթը, սիմետրիայի տարրերն ու
սիմետրիայի գործողությունները, բյուրեղական նյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրման ֆիզիկական
մեթոդներն ու սարքերն, ինչպես նաև պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք
են բյուրեղների իզոմորֆիզմն ու պոլիմորֆիզմը, պինդ լուծույթները, քվազիբյուրեղային նյութերն և այլն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

նկարագրել նյութի բյուրեղային վիճակին բնորոշ առանձնահատկություններն ու կառուցվածքային
տիպերը,բացատրել բյուրեղների կառուցվածքից բխող ֆիզիկաքիմիական հատկությունների տարբեր
դրսևորումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

գնահատել և գործնականում կիրառել բյուրեղային նյութերի կառուցվածքի ազդեցությունը դրանց
ռեակցիաների մեխանիզմի և արագության վրա,

կիրառել ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիայի երևույթը բյուրեղական նյութերի ու դրանց
մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաների հետազոտման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու պատասխան,
դասախոսության վերջում` կարդացված նյութի ամփոփում, քննարկումներ:
2. Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (շարժասահիկների պատրաստում և զեկուցումներ)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Բյուրեղական նյութեր, ստացման եղանակները; 2. Բյուրեղների սիմետրիան, սիմետրիայի
գործողություն և սիմետրիայի տարրեր, սիմետրիայի կետային խմբեր և կատեգորիաներ; սինգոնիաներ; 3.
Հասկացություն պարզ ձևերի մասին, պարզ ձևերը ստորին, միջին և խորանարդային սինգոնիաներում; 4.
Միավոր տարրական բջիջ, Բրավեի ցանցեր, Միլլերյան ինդեքսներ: 5.Ռենտգենյան ճառագայթների
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դիֆրակցիան բյուրեղներում, ռենտգենակառուցվածքային անալիզի մեթոդները, գաղափար էլեկտրոնագրաֆիայի և նեյտրոնագրաֆիայի մասին; 6. Բյուրեղների կառուցվածք և կառուցվածքային տիպ,
տարրերի և AnXm բինար միացությունների կառուցվածքային տիպերը, կոորդինացիոն թիվ և
կոորդինացիոն բազմանիստ; 7. Բյուրեղների կառուցվածքի վրա ազդող գործոնները, իոնական և
ատոմական շառավիղներ, կառուցվածքային կայունության երկրաչափական սահմանը, հեքսագոնալ և
խորանարդային խիտ դարսումներ; 8. Քիմիական կապը բյուրեղներում, տեսակները, իոնական
բյուրեղային ցանցի էներգիան; 9. Իզոմորֆիզմ, պինդ լուծույթների առաջացում, տեսակները,
իզովալենտային և հետերովալենտային իզոմորֆիզմ; 10. Պոլիմորֆիզմ, ֆազային անցման տեսակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия, Москва, 2005. 589 с.
2. Солодовников С.Ф. Основные термины и понятия структурной кристаллографии и кристаллохимии,
Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2005. - 113 с.
3. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фадеев М.А. Основы кристаллографии, М.: Физматлит, 2004. 501 с.
4. Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс , М, Изд-во МГУ, 2005, 258 стр.
5. Коршунов А.В. "Основы кристаллохими неорганических" // Учебное пособие // Изд-во ТПУ, Томск 2006,
86 с.

1. 0604/Բ16
2. Քվանտային քիմիա
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել քվանտային մեխանիկայի և քվանտային քիմիայի տեսական
հիմնադրույթների և մեթոդների կիրառման խնդիրների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 սահմանել քվանտային քիմիայի հիմնական օրենքները և գաղափարները,
 ներկայացնել միկրոմասնիկների ալիքային ֆունկցիաները և ատոմային թերմերը,
 դասակարգել քվանտաքիմիական հիմնական մեթոդները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 գործնականում կիրառել քվանտային քիմիայի մեթոդները պարզագույն մոդելների և
մոլեկուլների համար,
 հաշվարկել սեփական ֆունկցիաները և սեփական արժեքները,
 գնահատել մասնիկի էներգիան միաչափ պոտենցիալ փոսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ:
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5:
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2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քվանտային մեխանիկայի հիմունքները, մաթեմատիկական ապարատը, օպերատորներ, հիմնական
պոստուլատներ: 2. Քվանտային քիմիայի հիմնական դրույթները և մեթոդները: 3. Շրյոդինգերի ստացիոնար հավասարումը: 4.Ալիքային ֆունկցիա: 5.Անորոշության սկզբունքը: 6. Ատոմների էլեկտրոնային
կառուցվածքը: Ջրածնի ատոմի ալիքային ֆունկցիան: 7. Ջրածնանման օրբիտալների ռադիալ և
անկյունային բաղադրիչները: 8. Ատոմական օրբիտալներ: 9. Բազմաէլեկտրոնային համակարգեր: Պաուլի
սկզբունքը: 10. Կառուցման (Aufbau) սկզբունքը: 11. Ատոմական թերմեր: Հարտրի-Ֆոկի
ինքնահամաձայնեցված դաշտի մեթոդը: 12. Քվանտային քիմիայի կիրառական խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

R. Grinter, The quantum chemistry: an experimentalist’s view, John Wiley & Sons, 2005, 460 p.

H.Metju, Physical chemistry, Quantum mechanics, Taylor and Francis, 2006, 482 p.

P. Atkins, J.Paula, Physical Chemistry, 9nd ed., Oxford University Press, 2010, 978 p.

1. 0604/Բ19
2. Մոլեկուլի կառուցվածք
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
6. 7-րդ` աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. ECTS կրեդիտ 5

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ մոլեկուլի երկրաչափության և
կառուցվածքի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնել մոլեկուլի երկրաչափական կառուցվածքը,

նկարագրել վալենտական կապի և մոլեկուլային օրբիտալների մոտավորությունները,
 դասակարգել մոլեկուլի մոդելավորման հիմնական մեթոդները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 գործնականում կիրառել ստացված գիտելիքները` պարզելու տարբեր դասի միացությունների
կառուցվածքը,
 տարանջատել կապակցող և քանդող օրբիտալները,
 ներկայացնել սիմետրիայի հիմնական տարրերը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ:
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;



2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Մոլեկուլների
էլեկտրոնային
կառուցվածքը:
2․Բորն-Օպենհայմերի
մոտավորությունը:
3․Մոտավորությունների կատարման հիմնական ուղիները: 4․Ջրածնի մոլեկուլը: 5․Վալենտական կապի և
մոլեկուլային օրբիտալների մոտավորությունը: 6․Մոլեկուլի երկրաչափությունը: 7․Մոլեկուլի
հավասարակշռական երկրաչափական կոնֆիգուրացիայի սիմետրիան. սիմետրիայի տարրերը:
8․Մոլեկուլի սիմետրիան և դիպոլ մոմենտը: 9․Հյուկելի ընդլայնված մեթոդը: 10․Երկատոմ մոլեկուլների
ժամանակակից
հաշվարկները,
էլեկտրոնային
խտության
բաշխվածության
դիագրամներ:
11․Մոլեկուլների էլեկտրոնա-տատանողա-պտտողական հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. R. Grinter, The quantum chemistry: an experimentalist’s view, John Wiley & Sons, 2005, 460 p.
2.H.Metju, Physical chemistry, Quantum mechanics, Taylor and Francis, 2006, 482 p.
3.P. Atkins, J.Paula, Physical Chemistry, 9nd ed., Oxford University Press, 2010, 978 p.

1. 0608/Բ13
2. Քիմիական տեխնոլոգիա
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 3 ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. ECTS կրեդիտ 6

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին քիմիական տեխնոլոգիայի տեսական ու փորձարարական մեթոդներին ու բնական
գիտությունների հետ նրա կապին, տեխնոլոգիական նպատակներով իրականացվող քիմիական
ռեակցիաների դասակարգման սկզբունքներին, դրանց ղեկավարման ընդհանուր օրինաչափություններին,
քիմիայում և տնտեսության մեջ մեծ պահանջարկ ունեցող մի շարք նյութերի արտադրական
տեխնոլոգիական պրոցեսներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


ներկայացնել քիմիական տեխնոլոգիայի հիմնական մեթոդներն ու ռեակցիաների դասակարգումը,


ձևակերպել տեխնոլոգիական նպատակով կիրառվող քիմիական պրոցեսների ղեկավարման
հիմնական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

Համադրել տարբեր տեխնոլոգիական սխեմաներով իրականացվող պրոցեսները և ընտրելու
դրանց իրականացման օպտիմալ տարբերկները:

Հիմնավորել կատալիտիկ ռեակցիաների կիրառման արդյունավետությունը մի շարք կարևոր
նյութերի արտադրության տեխնոլոգիայում և վերլուծելու դրանց առավելությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
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արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու պատասխան,
դասախոսության վերջում` կարդացվածի ամփոփում, քննարկումներ
2. Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (փրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցումներ)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քիմիական տեխնոլոգիայի առարկան, կապն այլ գիտությունների հետ: Քիմիական տեխնոլոգիայի
մեթոդները; 2. Քիմիական տեխնոլոգիայի ընդհանուր օրինաչափությունները, քիմիական ռեակցիա-ների
դասակարգումը տեխնոլոգիայում, դրանց ղեկավարման ընդհանուր օրինաչափությունները; 3. Հոմոգեն
և հետերոգեն ռեակցիաներ, հետերոգեն ռեակցիաների կինետիկան, ղեկավարման օրինաչափությունները,
եռացող շերտի եղանակը; 4. Կատալիտիկ ռեակցիաները քիմիական տեխնոլոգիայում, կատալիզատորի
դերը բարդ ռեակցիաներում, գազային հետերոգեն-կատալիտիկ ռեակցիաներ, նրանց ղեկավարման
օրինաչափությունները, արդյունաբերակական կատալիզատոր-ներին ներկայացվող պահանջները; 5.
Ազոտական թթվի արտադրության տեխնոլոգիան, հիմնական փուլերը, նոսր և խիտ ազոտական թթվի
ստացումը; 6. Ծծմբի և ծծմբական թթվի արտադրություն, հիմնական փուլերը, ծծմբի (IV) կոնտակտային
օքսիդացում: 7. Գունավոր մետալուրգիա: պղնձի և նիկելի արտադրության տեխնոլոգիան, պղնձի և նիկելի
օքսիդների վերականգնումը բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով: 8.
Պարարտանյութերի
ստացման
տեխնոլոգիա.
ազոտական,
կալիումական
և
ֆոսֆորական
պարարտանյութեր: 9. Օրգանական նյութերի տեխնոլոգիա, կոքսոքիմիա, նավթավերամշակման
արդյունաբերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.Бесков В.С. Общая химическая технология. М. Академкнига. 2005.
2.Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты в химической технологии: В 2 кн. М.:Альянс, 2010.
3. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. Перевод с немецкого. 2007.
4.Левашов Е.А., Рогачев А.С., Курбаткина В.В., Максимов Ю.М., Юхвид В.И. “Перспективные материалы и
технологии саморапространяюящегося высокотемпературного синтеза”, Учебное пособие, М., “МИСИС”, 2011.

1. 0603/Բ26
2. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա- 1
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել բարձրամոլեկուլային միացությունների տեսակները, դասակարգումը,
դրանց դերը, նշանակությունը, հիմնական հասկացությունները, անվանակարգությունը, բարձրամոլեկուլային միացությունների (ԲՄՄ) սինթեզի մեթոդները, սինթեզի տարբեր եղանակների կինետիկական
օրինաչափությունները:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել ԲՄՄ տեսակները, դրանց կիրառությունը, անվանակարգությունը,
 ներկայացնել ԲՄՄ սինթեզի եղանակներին ներկայացվող պահանջները,
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 քննարկել ԲՄՄ սինթեզի եղանակների մեխանիզմները և կինետիկական օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.
3.
4.

հասկանալ և վերլուծել ԲՄՄ դասակարգման տարբերությունները, անվանակարգությունը
րնտրել ԲՄՄ սինթեզի համար օպտիմալ եղանակ(եր)ը,
հասկանալ և վերլուծել ԲՄՄ տարբեր տեսակների սինթեզի համար նախընտրելի եղանակները,
լուծել ԲՄՄ սինթեզի լավագույն տարբերակ(ներ)ի հարցը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:



Աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել
քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.ԲՄՄ հիմնական հասկացությունները, դասակարգումը, անվանակարգումը:
2.Ռադիկալային պոլիմերման օրինաչափությունները;
3.ATR պոլիմերում;
4.Իոնական (կատիոնային, անիոնային, կոորդինացիոն) պոլիմերում;
5.Պոլիկոնդենսում:
6.Պոլիմերանալոգ փոխարկումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Ա.Ա.Դուրգարյան Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա.2004,ԵՊՀ
 Carraher, Polymer Chemistry, 2003, 6-th ed., NY. Marcel Dekker INc.

1. 0603/Բ31
2. Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա-2
4. 7ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 4 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. ECTS կրեդիտ 8

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել ԲՄՄ կառուցվածքային յուրահատկությունները, դրանց լուծույթների
թերմոդինամիկան, մոլ.զանգվածի որոշման եղանակները, ֆիզիկական հատկությունները:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 լուսաբանել ԲՄՄ կառուցվածքային առանձնահատկությունները և տարբերությունը
ցածրամոլեկուլային միացություններից ,
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 քննարկել ԲՄՄ մոլեկուլային զանգվածի որոշման ժամանակակից եղանակները, լուծման
առանձնահատկությունները, ֆիզիկական հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.
2.
3.

լուծել տվյալ կիրառական բնագավառում անհրաժեշտ հատկություններով ԲՄՄ կառուցվածքի
լավագույն տարբերակ(ներ)ի հարցը,
ընտրել որոշակի ֆիզիկական հատկությունների բավարարող ԲՄՄ տեսակ(ներ)ը,
տարբերակել նպատակային կիրառական պոլիմերների տիպերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


Վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ:



Աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանք (ռեֆերատներ, ցուցադրումներ),
3. առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.ԲՄՄ տարածական կառուցվածք, կոնֆիգուրացիա, կոնֆորմացիա:

արժեքով։

Քննական

2.ԲՄՄ լուծույթներ:
3.ԲՄՄ մոլեկուլային զանգված: Որոշման եղանակները:
4.ԲՄՄ ֆիզիկական հատկություններ:
5.ԲՄՄ էլեկտրոլիտներ:
6.ԲՄՄ կիրառություն կառուցվածք կապը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Ա.Ա. Դուրգարյան, Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա, 2004, ԵՊՀ
 Ն.Ա. Դուրգարյան, Էլեկտրաակտիվ պոլիմերներ, 2016, ԵՊՀ
 Carraher, Polymer Chemistry, 2003, 6-th ed., NY. Marcel Dekker INc.

1. 0604/Բ27
2. Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ
3. ECTS կրեդիտ 6
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 3 ժամ
6. 6-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել հետազոտման առավել կիրառելի ֆիզիկական մեթոդների և դրանց
աշխատանքային սկզբունքների մասին պատկերացումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. կիրառել ժամանակակից հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների տեսական հիմունքները,
2. ցույց տալ հետազոտման ֆիզիկական մեթոդների կիրառման հնարավորությունները,
3. թվարկել քիմիական հետազոտություններում առավել կիրառելի ֆիզիկական մեթոդների
աշխատանքային սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4.

կիրառել ստացված գիտելիքները քիմիական հետազոտություններում` պատրաստել նմուշ և
իրականացնել
անալիզներ, կհասկանա անալիզների ժամանակ ի հայտ եկող խանգարող
աղդեցությունները, կտիրապետի դրանց վերացման եղանակներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
5. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) օգտվելու կարողություն,
6. գնահատել և վերլուծել առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
7. կիրառել ունեցած գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ1 Համաձայն փորձնական ճանապարհով ստացված ֆիզիկաքիմիական արդյունքների քիմիական և
կենսաբանական համակարգերում տեղի ունեցող պրոցեսները վերլուծելու կարողություն:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը։
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխա¬տանք¬ներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12․ 1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Սպեկտրային անալիզ, լուսակլանման հիմնական օրենքը: Թեմա 2. Միկրոալիքային
սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 3. Տատանողական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները. ինֆրակարմիր և լույսի
կոմբինացիոն ցրման (Ռաման) սպեկտրոսկոպիաներ: Թեմա 4. Կլանման էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա,
ֆլուորեսցենցիա: Թեմա 5. Ռեզոնանսային մեթոդներ` միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի (ՄՄՌ) և
էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսի (ԷՊՌ) մեթոդներ: Թեմա 6. Ատոմային սպեկտրոսկոպիա`
ատոմային աբսորբցիոն և էմիսիոն անալիզներ: Թեմա 7. Ռեֆրակտոմետրիա: Թեմա 8. Անալիզի
քիրօպտիկական մեթոդներ` պոլյարիմետրիա, օպտիկական պտույտի դիսպերսիա (ՕՊԴ) և շրջանային
դիքրոիզմ: Թեմա 9. Քրոմատոգրաֆիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մարգարյան Շ.Ա., Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևանի պետական
համալսարանի հրատարակչություն, 2003. – 176 էջ:
2.Отто М. Современные методы аналитической химии. Пер. с немецкого (под редакцией А.В. Гармаша). – М.:

85

Техносфера, 2006. – 544 с.
3.Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2: Физико-химические методы анализа. Учеб. для студентов
вузов. – М.: Дрофа, 2004. – 384 с.
4.Մարտիրյան Ա.Ի., Գրիգորյան Գ.Ս. Կլանման էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա: Երևանի պետական
համալսարանի հրատարակչություն, 2006. – 28 էջ:

1. 0608/Բ33
2. Անօրգանական սինթեզ
3. ECTS կրեդիտ 2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ուսուցանել անօրգանական նյութերի տարբեր եղանակներով սինթեզի տեսական և
լաբորատոր գիտելիքներ և ձևավորել պատկերացում անօրգանական սինթեզի տեխնոլոգիայի
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


թվարկել արդի եղանակներով անօրգանական նյութերի սինթեզի եղանակները,



մեկնաբանել սինթեզի ժամանակ տեղի ունեցող գործընթացները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


իրագործել տարբեր եղանակներով անօրգանական նյութերի սինթեզ,



օգտվել համապատասխան գիտական և ուսումնական գրականությունից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և լոբարատոր
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ` համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. դիտակտիվ նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն. բանավոր`5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր,
ընդհանուր 20 միավոր: Միավորների քայլը` 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Անօրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակները: Թեմա 2. Անօրգանական նյութերի
սինթեզը լուծույթ-գազ փոխաազդեցությունից: Թեմա 3. Անօրգանական նյութերի սինթեզը հալույթում
Թեմա 4. Անօրգանական նյութերի սինթեզը էլեկտրաքիմիական եղանակով: Թեմա 5. Անօրգանական
նյութերի սինթեզը ջերմային եղանակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю.Д.Третьяков и др. «Неорганическая химия» (химия элементов). Москва, 2007 г.
2. Ю.Д.Третьяков и др. «Неорганическая химия» (химия не переходных элементов). Москва, 2004 г.
3. Ю.Д.Третьяков и др. «Неорганическая химия» (химия переходных элементов). Москва, 2007 г.
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1. 0603/Բ25
2. «ՀԲ» Օրգանական սինթեզ
3. ECTS կրեդիտ 7
4 6 ժամ ∕շաբ.
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 3 ժամ
6. 7-րդ` գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ծանոթացնել օրգանական նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակներին, ժամանակակից
մեթոդներին, հետազոտման պլանավորման եղանակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել օրգանական սինթեզներ իրականացնելու կանոնակարգը,
 ընտրել օրգանական սինթեզի եղանակը,
 բացատրել սինթեզի էությունը;

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը,
2. գործնականում իրականացնել օրգանական սինթեզի ճիշտ պլանավորում:
Գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .
1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
2. առաջարկել պարզագույն խնդիրների լուծման համար սինթեզի եղանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ածխաջրածինների սինթեզի եղանակները: 2.Սպիրտների սինթեզ ըստ Մեյերվենյ-Պոնդորֆի: 3.Միխայելի
կոնդենսացիան և նրա կիրառման ոլորտները: 4.Կոնդենսման ռեակցիաներ: 5.Հագեցած և չհագեցած հինգ
և վեցանդամանի լակտոնների սինթեզի եղանակները: 6.1,2,4-Տրիազոլների սինթեզ տարբեր կառուցվածքի
թթուների բազայի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.А.Смит, А.Д.Дильман. Основы современного органического синтеза.Москва БИНОМ.2015
2. Л.Титце, Т.Айхер. Препаративная органическая химия. Москва, МИР,2004.

1. 0603/Բ02

2. Մասնագիտության ներածություն

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային

3.ECTS կրեդիտ 3

5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 1 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել քիմիայի նշանակությանը և դերին այլ գիտությունների համակարգում:
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Ներկայացնել քիմիայի մեթոդները, հիմնական ուղղությունները,
հեռանկարները, արդյունաբերական նշանակությունը:
9.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

զարգացման

պատմությունը

և

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

ներկայացնել քիմիայի դերը և զարգացման պատմությունը,
լուսաբանել քիմիայի հիմնական ուղղությունների ուսումնասիրման առարկան և զարգացման
ուղղությունները,
ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից վիճակը և դրա նշանակությունը արդյունաբերության
համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4.
5.

տարբերակել քիմիայի հիմնական ուղղությունների դեր ու նշանակությունը,
լուսաբանել քիմիայի կիրառության ոլորտները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ,
աշխատել թիմում և լուծել առաջադրված պրոբլեմները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի
եղանակները:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Քիմիայի կայացումը որպես գիտություն: 2.Քիմիայի զարգացումը Հայաստանում: 3.Քիմիայի հիմնական
ուղղությունները և դրանց ուսումնասիրման առարկան: 3.Արդի վիճակը: 4.Քիմիական արդյունաբերության
յուրահատկությունը և կիրառական նշանակությունը: 5.ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի տեղը և դերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Введение специальность. Москва, МГУ, 2002
2. Научно - популярные журналы

1. 0603/Բ19
2. Կենցաղային քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել կենցաղի տարբեր ոլորտներում կիրառվող քիմիական միացությունների,
նրանց կառուցվածքի, ստացման եղանակների և կենսաբանական ազդեցության հետ, որպեսզի ապագա
մասնագետը ոչ միայն պատշաճ պատկերացում ունենա այդ նյութերի մասին, այլ նաև տեղին և առանց
վնասի (իր և շրջապատի համար) կիրառի դրանք կենցաղում:
9.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. քննարկել կենցաղի այն ոլորտները, որտեղ օգտագործվում են տարաբնույթ քիմիական
միացությունները (օրգանական և անօրգանական),
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2. համադրել դրանց կառուցվածքը և կենսաբանական ազդեցությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. ընտրել կենցաղի տվյալ ոլորտին անհրաժեշտ քիմիական միացությունները:
4. տարբերակել կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ քիմիական միացություններ ըստ իրենց
անվտանգության:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
5. վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ,
6. աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ 2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ 4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Առանց ընթացիկ գնահատմամբ քննություն. բանավոր`5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր,
ընդհանուր 20 միավոր: Միավորների քայլը` 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Օճառ: Նրա կառուցվածքը, ազդման մեխանիզմը, արտադրությունը և տեսակները: 2.Սինթետիկ լվացող
միջոցների դասակարգումը: Նրանց հատկությունների կախվածությունը կառուցվածքից:
3.Քիմիական միացություններ, որոնք օգտագործվում են օծանելիքի և պարֆումերային պատրաստուքների
մեջ:
4.Բնական և սինթետիկ սոսինձների դասակարգումը, ստացումը և կիրառման ոլորտները:
5.Ժամանակակից լաքերի և ներկերի բաղադրությունը և նրանց արտադրությունը: 6.Ներկերի տեսակները
և որոշ ներկերի բաղադրատոմսեր:
7.Սպիտակեցնող միջոցներ, նրանց տեսակները և համապատասխան կիրառումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
J.B.St.Lourent, F.De Buzzaccarini, K.De Clerk etc. Loundri cleaning of textiles. Handbook for cleaning, 2007.

1. 0604/Բ32
2. «ՀԲ» Կոլոիդային քիմիա
4. 7ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 4 ժամ
6. 7-րդ ` գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. ECTS կրեդիտ 7

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացումներ կոլոիդ համակարգերի և նրանց
առանձնահատկություններն արտահայտող օրինաչափությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել կոլոիդ համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց ուսումնասիրման
ժամանակակից մեթոդները,
 մեկնաբանել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 օգտագործել տեսական գիտելիքները արտադրական պրոցեսներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 գնահատել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսները՝ հիմնվելով համապատասխան
տեսական բացատրությունների վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության արդի
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եղանակները
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Կոլոիդ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: 2. Մակերևութային
լարվածություն: 3. Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ,
ֆլոտացիա: 4. Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, մակերևութային ակտիվ նյութեր: 5. Դիսպերս
համակարգերի էլեկտրական հատկությունները, էլեկտրա-կինետիկ երևույթներ, կրկնակի էլեկտրական
շերտ: 6. Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածքը, մակերևույթների վերալիցքավորում, դիսպերս
համակարգերի կայունությունը, կոագուլում: 7.Կոպիտ դիսպերս համակարգեր, էմուլգատորներ և դրանց
ազդեցության մեխանիզմը: 8.Միցելներ և դրանց առաջացումը, միցելագոյացման կրիտիկական
կոնցենտրացիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, 2003.
2. Ф. Д. Зимон, Коллоидная химия, Учебник для вузов, 3-е изд., Москва, 2003 г.
3. Ա. Ժ. Համբարձումյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Փորձարարական կոլոիդ քիմիա, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2013թ., 184 էջ:

1. 0604/Բ26
2. Փորձարարական տվյալների մշակում
3. ECTS կրեդիտ 2
4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 6-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական հիմնադրույթների հիման վրա
հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներով ստացված փորձարարական տվյալների մշակման և վերլուծման
հմտություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրել ֆիզիկական քիմիայի տեսական հիմնադրույթների հիման վրա խնդիրների և
վարժությունների լուծման մեթոդիկան,
 կիրառել փորձարարական մեթոդներով ստացված տվյալների մաթեմատիկական մշակման
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել ստացված գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
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 կատարել հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներով ստացված փորձարարական տվյալների
մշակում և վերլուծություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Քննությունը բանավոր`5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 20 միավոր: Միավորների
քայլը`1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆիզիկական քիմիայի հիմնադրույթները. Հիմնական հասկացություններ: Քիմիայում գործածվող
ֆիզիկական մեծությունների նշանաբանությունը:
Թեմա 2. Ֆիզիկական քիմիայի հետազոտման մակրոսկոպիկ և միկրոսկոպիկ մեթոդները:
Թեմա 3. Ֆիզիկական մեթոդներով ստացված փորձարարական տվյալների մշակման և վերլուծության
եղանակները: Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական մշակումը հաշվարկային և գրաֆիկական
մեթոդներով: Սխալներ. սխալների վիճակագրական վերլուծությունը:
Թեմա 4. Քիմիական թերմոդինամիկայում և քիմիական կինետիկայում տեսական խնդիրների և
վարժությունների լուծման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 2000,
1018p.
2.K. J. Laidler, J. H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed,
2003.
3.В.В. Еремин, С. И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005,
320 с.
4.Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:

1. 0604/Բ20
2. Էլեկտրաքիմիա
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 2
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել ընդհանրական գիտելիքներ վիճակագրական թերմոդինամիկայի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.




սահմանել վիճակագրական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները և գաղափարները,
ձևակերպել Բոլցմանի բաշխման օրենքը,
հիմնավորել բաշխման ֆունկցիայի կիրառությունը թերմոդինամիկայում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.




օգտագործել վիճակագրական թերմոդինամիկայի օրենքները համապատասխան խնդիրների
լուծման ընթացքում,
հաշվարկել համընթաց, պտտական, և տատանողական բաշխման ֆունկցիաները
գնահատել մոլեկուլի էնտրոպիան, ջերմունակութունը և այլ թերմոդինամիկական
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հատկություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր`5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 20 միավոր: Միավորների
քայլը`1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Վիճակագրական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները: 2.Մոլեկուլային էներգիայի
տեսակները: 3.Գազերի մոլային ջերմունակության մեկնաբանությունը: 4.Փորձնական և տեսական
ջերմունակությունների համեմատությունը: Կոմպլեքսոններ: 5.Բոլցմանի բաշխման օրենքը: 6.Բաշխման
ֆունկցիա կամ գումար ըստ վիճակների: Բաշխման ֆունկցիան իդեալական գազի համար: 7.Համընթաց
շարժման բաշխման ֆունկցիա: 8.Պտտական շարժման բաշխման ֆունկցիա: 9.Տատանողական բաշխման
ֆունկցիա: 10.Մոլեկուլի թերմոդինամիկական հատկությունների հաշվարկը բաշխման ֆունկցիաների
միջոցով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.P. Atkins, J.Paula, Physical Chemistry, 9nd ed., Oxford University Press, 2010, 978 p.
2.T. Engel, P. Reid, Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics, Pearson Education, Inc, 2010, 602 p.

1. 0604/Բ24
3. ECTS կրեդիտ 4
2. Լուծույթների քիմիա
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
6. 7-րդ` աշնանանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել լուծույթների առանձնահատկությունների և դրանցում տեղի ունեցող
երևույթների մեկնաբանությունների մասին պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.




նկարագրել լուծույթների առանձնահատկությունները և ներկայացնել դրանց դասակարգման
չափանիշները,
թվարկել հեղուկ լուծույթների թերմոդինամիկական հիմնադրույթները և լուսաբանել դրանցում
տեղի ունեցող պրոցեսների բնույթը,
թվարկելլուծույթների հետազոտման ֆիզիկաքիմիական մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


կիրառել ստացված գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


համադրելու փորձնականորեն ստացված տվյալները տեսական վերլուծությունների հետ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության
որակական և քանակական եղանակները:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Լուծույթների դասակարգումը: Լուծույթների բաղադրություն և կոնցենտրացիայի արտահայտման ձևերը:
2․Լուծույթների առաջացումը. լուծելիություն: Հենրի-Դալտոնի օրենքը: 3․Հեղուկ լուծույթներ: Հեղուկների
կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: 4․Հեղուկ լուծույթների հետազոտման փորձարարական
մեթոդները: 5․Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները հեղուկ լուծույթներում: 6․Սոլվատացիա: Բևեռային
լուծիչներ: 7․Իոնային սոլվատացիա: 8․Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: 9․Նոսր լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները. բյուրեղացման և եռման
ջերմաստիճաններ, օսմոտիկ ճնշում, լուծված նյութի մոլային զանգվածի որոշումը: 10․Էլեկտրոլիտների
լուծույթներ. իոնական ուժ, իոն-լուծիչ, իոն-իոն փոխազդեցությունների որոշ մեկնաբանումներ` ԴեբայՀյուկելի տեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ..
1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3 rd ed., USA, University Science Books, 2000,
1018p.
2.K. J. Laidler, J. H. Meiser, B. C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 2003.
3.W. R. Fawcett, Liquids, Solutions, and Interfaces, New York: Oxford University Press, 2007.

1. 0608/Բ12
2. Կոմպլեքս միացությունների քիմիա
3.ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ. լաբ. – 1 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել կոորդինացված միացությունների հիմնական հասկացությունների, իզոմերիայի,
դրանց կառուցվածքը մեկնաբանող տեսությունները, d տարրերի կոմպլեքսագոյացման
առանձնահատկությունները, ճեղքման էներգիայի պարամետրերի վրա ազդող գործոնները, բազմակի
կապերի առաջացման բնույթների և կոմպլեքս միացությունների կիրառման մասին տեղեկատվություն:
9. Դսընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կոմպլեքս միացությունների հիմնական հասկացությունները և տեսական
հիմունքները,
2.լուսաբանել կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքի և հատկությունների արդի
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մեկնաբանությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. սինթեզել որոշակի բաղադրությամբ կոմպլեքս միացություններ,
2. ուսումնասիրել նոր կոմպլեքս միացությունների հատկությունները, բաղադրությունը և
կառուցվածքը,
3. տիրապետել կենսակոմպլեքսների մասին նորագույն տեղեկատվությանը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. կիրառել ստացած գիտելիքները որոշ հատկություններով կոմպլեքս միացություններ սինթեզելու
համար,
2. մեկնաբանել սինթեզված կոմպլեքսների հնարավոր կառուցվածքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ մեթոդները
դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի արդյունավետ
կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսակենտրոնից ուսանողակենտրոնի անցում,
2. ինտերակտիվ ուսուցում,
3. դասախոսություն, ցուցադրական նյութեր և տեսողականացման միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Կոորդինացված միացությունների ընդհանուր հասկացությունները. կենտրոնական ատոմ, լիգանդ,
կոորդինացման թիվ,լիգանդի դենտանտություն, լիգանդ կատիոն փոխազդեցությունները: 2․Կոմպլեքս
միացությունների իզոմերիայի տեսակները. կոորդինացման, իոնիզացման, հիդրատացման, կոորդինացման պոլիմերիա, կառուցվածքային, կապի, երկրաչափական, օպտիկական, իզոմերիա: 3.Կոմպլեքս
միացությունների հիմնական տեսակները ըստ կառուցվածքային սկզբունքի: 4.Կոմպլեքս միացությունների
փոխանակային և օքսիդավերականգնման ռեակցիաները: 5.Կոմպլեքս միացությունների թերմոդինամիկական և կինետիկական կայունությունները 6.Կոմպլեքս միացությունների կառուցվածքը մեկնաբանող
տեսությունները. Վալենտային կապի, բյուրեղային դաշտի, մոլեկուլային օրբիտալների եղանակներ:
6.Մետաղների

կարբոնիլներ

7.Կոմպլեքս

միացությունները

կենսաբանական

համակարգերում:

Կենսամետաղներ, կենսալիգանդներ: 8. Մետաղների կոմպլեքսային միացությունների հիման վրա
դեղապատրաստուկներ 9.Կոմպլեքս միացությունների կիրառումը տարբեր բնագավառներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.М.Е. Тамм, Ю.Д. Третяков. Неорганическая химия, в трех томах, М. Академия 2004
2. Дж.В. Стид, Дж.Л. Этвуд, Супрамолекулярная химия, Акдемкнига 2007.
3. Н.А. Костромина, В.Н. Кумок, Н.А. Скорик. Химия координационных соединений. Москва ,,Высщая
школа’’ 1990
4. Крицц Е.Е. и др. Координационные соединения металлов в медицине, Киев, Наукова Думак, 1986.
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1. 0604/Բ05
2. Մոլեկուլների համակարգչային դիզայն
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել մոլեկուլների համակարգչային մոդելավորման տեսական և
գործնական պատշաճ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. պատկերել մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը ներքին կոորդինատային համակարգում
2. ներկայացնել մոլեկուլների մոդելավորման համակարգչային ծրագրերի կիրառման
հնարավորությունները,
3. հիմնավորել HyperChem ծրագրի կիրառումը քիմիական և կենսաբանական մոլեկուլների
մոդելավորման համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. օգտագործել համակարգչային ծրագրերը մոլեկուլների կառուցվածքի և նրանց հատկությունների
մոդելավորման համար,
2. հաշվարկել մոլեկուլների երկրաչափական պարամետրերը (կապի երկարություն, վալենտային և
երկնիստ անկյուններ), էներգիա, դիպոլ մոմենտ և կատարել այդ հատկությունների վերլուծություն:
3.
կիրառել HyperChem ծրագիրը տարբեր մոլեկուլների մոդելավորման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
4.

վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ:
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքի ներկայացումը: 2․Դեկարտյան և ներքին կոորդինատային
համակարգ: 3․Z-մատրից: 3․Մոլեկուլների համակարգչային մոդելավորման ծրագրերը` HyperChem
ծրագրի հիմնական գործիքները: 4․Մոլեկուլային մոդելի կառուցումը և խմբագրումը: 5․Մոլեկուլային
մոդելի երկրաչափական պարամետրերի (կապի երկարություն, վալենտային անկյուն, երկնիստ անկյուն)
որոշումը: 6․Մոլեկուլի երկրաչափության օպտիմիզացիա: 7․Մոլեկուլի պոտենցիալ Էներգիայի
մակերևույթի
ուսումնասիրությունը:
8․Մոլեկուլային
մեխանիկային
մեթոդը,
հիմնական
հասկացությունները: 9․Մոլեկուլի որոշ հատկությունների հաշվարկը մոլեկուլային մեխանիկայի մեթոդով:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Զատիկյան Ա., Գրիգորյան Գ., Մոլեկուլի էլեկտրոնային կառուցվածքի հաշվարկը HyperChem ծրագրային
փաթեթով, Երևան, ԵՊՀ -2009, 34 էջ:
1.Соловьев М.Е., Соловьев М.М., Компьютерная химия, Москва, Солон-Пресс, 2005, 535с.
2.Lewars E., Computational Chemistry, Springer, 2011. 666 p.
3.Foresman J., Frisch A, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, 2ed, 1995, 305 p.
4.Heine T., Joswig J., Gelessus A., Computational Chemistry Workbook, Wiley VCH, 2009, 232 p.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 0608/Բ29
2. Շրջակա միջավայրի քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնելու կենսոլորտի քիմիական տարրերին, դրանց բաշխվածությանը
երկրակեղևում և կենդանի օրգանիզմներում, քիմիական նյութերի բնական և անտրոպոգեն
աղբյուրներին, քիմիական հիմնական աղտոտիչների վարքին կենսոլորտում և դրանց ազդեցությանը
կենդանի օրգանիզմների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. հիմնավորել քիմիական պրոցեսների դերը շրջակա միջավայրում տեղի ունեցող տարբեր
երևույթներում,
2. դասակարգել քիմիական աղտոտիչները և աղտոտման աղբյուրները
3.որակավորել
չափանիշները

շրջակա

միջավայրում

առկա

քիմիական

նյութերի

վտանգավորության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ .
1. կատարել անտրոպոգեն գործնեության հետևանքների ամբողջական գնահատում
2. փաստարկել քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
3. գնահատել քիմիական արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի
վրա

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար
2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություների շարք
2. սեմինարներ և քննարկումներ
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3. ռեֆերատիվ բնույթի աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կենսոլորտի քիմիական տարրերը. դասակարգումը, բաշխվածությունը շրջակա միջավայրում և
կենդանի օրգանիզմներում, սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։
 Շրջակա միջավայրում առկա քիմիական աղտոտիչների` ածխածնի օքսիդների, ծծմբի
օքսիդների, ազոտի օքսիդների և ամոնիակի, ֆոտոքիմիական օքսիդիչների, նավթամթերքի,
մակերևութային ակտիվ նյութերի, թունաքիմիկատների, օրգանական աղտոտիչների
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, արտանետման բնական և անտրոպոգեն աղբյուրները:
 Շրջակա միջավայրում ընթացող քիմիական պրոցեսները. ազդեցության ընդհանուր
նկարագրությունը, աէրոզոլերի տեսակները, դրանց դիտարկումը որպես կլիմայական
փոփոխությունների հնարավոր պատճառներից մեկը։
 Տարրերի բնական շրջապտույտը, շրջապտույտի ընդհանուր նկարագրությունը, դրանց
կարևորությունը շրջակա միջավայրում ընթացող կենսաքիմիական պրոցեսներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ханина Т.И., Суханова Л.С., Никитина Н.Т. Химия окружающей среды. М.: Юрайт-Издат, 2015, 215 с.
2. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М: Мир, 2005, 295 с.
3. Зилов Е.А. Химия окружающей среды. Иркутск: Иркут. ун-т, 2006, 148 с.

1. 0608/Բ12
4.

2. Երկրաքիմիա

3ժամ/շաբ.

6. 5-րդ՝ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 3
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել երկրի կառուցվածքը, երկրի էներգետիկան, քիմիական տարրերի
բաշխվածությունը տիեզերքում և արեգակնային համակարգի մոլորակներում, քիմիական տարրերի և
դրանց իզոտոպների հարաբերական և
բացարձակ
տարածվածության օրինաչափությունները,
կենսոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիան:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.ընտրել երկրաքիմիական գործընթացների ուսումնասիրության և վերլուծության արդի
մեթոդները,
2. նկարագրել երկրագնդում և տիեզերքում քիմիական տարրերի
տեղափոխությունները և
տարածվածությունները, բացատրել տարրերի անհամաչափ բաշխվածություն երկրագնդում:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն, գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության վերահսկում,
2. օգտագործել իր գիտելիքները արտադրական գործընթացների կիրառման ոլորտներում,
3. բացատրել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում երկրագնդում տարբեր
գործոնների ազդեցությամբ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների
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կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային հետազոտությունների արդյունքները:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Երկրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները: 2.Քիմիական տարրերի տարածումը տիեզերքում:
3.Երկրի կառուցվածքը և կազմը: 4.Քարոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիան: 5.Իզոտոպների
երկրաքիմիան: 6.Երկրագնդի քիմիական էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Интерпретация геохимических данных». Под редакцией Е. В. Склярова. — Интермет
Инжиниринг, 2001.
2. «Treatise on geochemistry». Elsevier. 2003; 2014.
3. В. А. Алексеенко. Геоэкология. Экологическая геохимия. — Ростов- н/Д.: Феникс, 2016. — 688 с
4. Поиск подходов к решению проблемы глобальных изменений: элементы теории биотическоэкосистемного механизма регуляции и стабилизации параметров биосферы, геохимической и
геологической среды, Вестник Московского университета. Серия 16. биология. 2005. № 1. С.24-33.

1. 0603 /Բ36
2. Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 6
4 6 ժամ ∕շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ , լաբ. – 3 ժամ
6. 7-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ՈՒսանողներին տրամադրելհամակողմանի գիտելիքներ 5- և 6-անդամանի O-, N-, S-պարունակող
մեկ, երկու և ավելի, նույնանման և տարբեր հետերոատոմներով, ինչպես նաև կոնդենսված արոմատիկ
հետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզի, դրանց քիմիական վարքի և կիրառության ոլորտների մասին:
2. Օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով ու կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են
մասնագիտական գործունեությու ծավալելու համար:
3. Զարգացնել ուսանողների հմտությունները հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիայից ձեռք բերած
գիտելիքները օգտագործելու՝ դրանց սինթեզի բնագավառում ինքնուրույն պարզագույն գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու համար:
4. Խթանել ուսանողների մոտ վերլուծական մտածողությունը, տեսությունը և պրակտիկան համադրելու
և գնահատելու ունակությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.դասակարգել O-, N-, S-պարունակող բնական և սինթետիկ ճանապարհով ստացված հետերոհամակարգերը և տալ դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
2.բացատրել հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզին վերաբերվող առանձնահատկությունները,
3.գնահատել հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիական վարքը ելնելով վերջիններիս
կառուցվածքային առանձնահատկություններից ,

98

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.կատարել կանխատեսումներ հետերոցիկլիկ միացությունների նպատակային
վերաբերյալ:
2.առաջարկել կոնկրետ հետերոհամակարգի սինթեզի հնարավոր եղանակները,
3.մշակել և իրականացնել հետերեցիկլիկ միացությունների տարաբնույթ սինթեզներ:

սինթեզի

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1.օգտվել գրականական, ինտերնետային և այլ աղբյուրներից, մշակել և ներկայացնել դրանք,
2.աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 Պարզաբանելու Օ-, N-, S- պարունակող հետերոցիկլերի նպատակային սինթեզի մեթոդները՝ բնական
և սինթետիկ հետերոցիկլիկ համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունների հիման վրա:
Բ1 Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ռետրոսինթեզի հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Բ7 Աշխատելու սննդի արտադրության և որակի վերահսկման լաբորատորիաներում, կիրառելով
սննդում տարբեր օրգանական հավելանյութերի, թունավոր նյութերի, ներկերի հայտնաբերման և
քանակական որոշման եղանակները:
Գ2 Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և
սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ:
2. Լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ քայլը` 0.5 միավորների:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հետերոցիկլիկ միացությունների ընդհանուր բնութագիրը: 2. Հետերոցիկլիկ միացությունների
անվանակարգումը, ավագության կարգը: 3. Սինթեզի մեթոդները: 4. Քիմիական վարքը և կրառության
ոլորտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дж. Джоуль, К. Мильс, Химия гетероциклических соединений, М., Мир, 2004
2. Т. Джилкрист, Химия гетероциклических соединений, М., Мир, 1996
3. М. А. Юровская, А.В. Куркин, Химия ароматических гетероциклических соединений, Изд. МГУ им.
Ломоносова, 2007:

1.0608/Բ35
2. Սորբենտների քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ուսուցանել կլանիչների մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ, դրանց
ֆիզիկական ու քիմիական վերափոխման եղանակներին և ուսուցանել կլանիչների հետ գործնականում
աշխատելու հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
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1. ներկայացնել բնական և սինթետիկ կլանիչների առանձնահատկությունները
2. լուսաբանել սինթետիկ կլանիչների ստացման հիմնական եղանակները
3. մեկնաբանել կլանիչների կիրառման սկզբունքները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ .
1.լուծել կլանիչների կիրառման հետ կապված խնդիրներ
2.կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները կյանքում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ` համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. ցուցադրական նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բնական և սինթետիկ կլանիչներ: Դրանց բնութագրերը: 2.Կլանիչների դասակարգումը՝ ըստ
մատրիցայի առաջացման տեսակի, ըստ ֆունկցային խմբերի տեսակի: 3.Փոխազդեցությունները
«Կլանիչ-կլանվող» համակարգում: 4.Պոլիմերային կլանիչների սինթեզի հիմնական եղանակները:
5.Կլանիչի հատկությունների վերափոխման (մոդիֆիկացիայի) խնդիրները: 6.Հավասարակշռությունը
կլանման գործընթացում: 7.Իոնափոխանակային նյութերի կիրառումը: Իոնիտների հիմնական
շահագործողական հատկությունները: 8.Կլանիչների կիրառումը կենցաղում, գյուղատնտեսությունում,
սննդի արդյունաբերությունում, բժշկության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.Лейкин Ю.А. Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов. М.: БИНОМ, 2011.
2.Стид Дж.В., Этвуд Дж. Л. Супрамолекулярная химия. т.2.М.: Академкнига. 2007
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«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Սննդի անվտանգություն» 053101.04.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Քիմիայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ
կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է ընդունելության քննություններ հետևյալ առարկաներից՝
<Քիմիա> և <Կենսաբանություն>- պարտադիր
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Պատրաստել սննդի անվտանգության մասնագետներ, ովքեր կտիրապետեն սննդամթերքների
արտադրության բոլոր փուլերում քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործմանը:



Ուսանողներին ծանոթացնել մնացորդային նյութերի՝ որպես աղտոտիչների, վնասազերծման
եղանակների տեսական և կիրառական դրույթներին:



Ուսանողներին ներկայացնել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման
ժամանակ օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը, սննդամթերքի
աղտոտիչները:



Ուսանողներին ներկայացնել սննդի որակի հսկման մեթոդները, օրենսդրական
փաստաթղթերը:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները,
2.նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել
հիմնախնդիրները,
3.ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և
առարկայի/թեմայի սահմանումը,
4.լուսաբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու
վերլուծության արդի եղանակները:
5.Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
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1. Օգտագործել
տեսական
և
փորձարարական
գիտելիքներն
ու
հմտությունները
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար,
2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում,
ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ;
4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության
վրա,
5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական
աղտոտիչների խմբերը,
6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի և
պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը:
7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն
ուղղված միջոցառումներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
5. ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով,
6. առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի
որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա,
7. բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և
գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում,
8. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
9.

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ ձևերով.







գրավոր և բանավոր ընթացիկ քննություններ
գրավոր և բանավոր ընթացիկ ստուգումներ
եզրափակիչ բանավոր քննություններ,
առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություններ
զեկուցումներ
ռեֆերատներ

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
՛՛Սննդի քիմիա՛՛բակալավրիական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել սննդի
արտադրության և անվտանգության հետ առնչվող տարբեր ձեռնարկություններում և
հիմնարկներում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
 փորձագետ,
 ավագ փորձագետ,
 տեխնոլոգ,
 սննդի անվտանգության մասնագետ,
 գիտաշխատող,
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 սննդի որակի հսկիչ,
 արտադրության մենեջեր,
 արտադրության կազմակերպիչ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը սննդի քիմիայի ուսումնասիրման
գիտահետազոտական ինստիտուտներում և լաբորատորիաներում, դառնալով որոշակի ուղղվածության ավելի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:
Բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ քիմիայի և քիմիային
հարակից մասնագիտացումներով մագիստրոսական ծրագրերում, ինչպես նաև արտասահմանյան
բուհերում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լաբորատորիաներ, այդ թվում նաև անիմացիոն ծրագրեր,



էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներ:

Ուսանողները կարող են օգտվել նաև ամբիոնների փորձառու դասախոսական կազմի հեղինակային
ուսումնամեթոդական աշխատանքներից, ուսումնական ձեռնարկներից, թեմատիկ ցուցադրական
նյութերից: Ուսանողների տրամադրության տակ են նաև լաբորատոր և գիտահետազոտական
աշխատանքների համար անհրաժեշտ սարքավորումներով ու կահավորանքով ապահովված
ուսումնական և գիտական լաբորատորիաները ԵՊՀ-ում և հանրապետության առաջատար
ձեռնարկություններում, որոնք բոլորը ապահովված են նաև համացանցին միացված
համակարգիչներով: Ամբիոններում կազմակերպվում են խորհրդատվական ծառայություններ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ներկայացվող
բակալավրիական
ծրագիրը
կազմելու
համար
նախօրոք
մանրակրկիտ
ուսումնասիրվել են բազմամյա փորձ ունեցող Մոսկվայի պետական համալսարանի, Սանկտ
Պետերբուրգի
պետական համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի,
Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի, Արգենտինայի մի շարք համալսարանների բակալավրիական
ծրագրերը, մասնավորապես, Եվրոպական խոշոր գիտական կենտրոններում՝ Մյունստերի
համալսարանում, Կայզերլաութենի համալսարանում (Գերմանիա), Վագենինգենի համալսարանում
(Հոլանդիա), Կոպենհագենի համալսարանում (Դանիա), որտեղ իրականացվում են "Սննդի
անվտանգություն" և "Սննդի քիմիա" մասնագիտություններով բակալավրիական ծրագրեր: Հիմք
ընդունելով վերը նշված ծրագրերի հիմնական դրույթները, կազմվել է սույն բակալավրիական
ծրագիրը, որը նախատեսում է պատրաստել խորը գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, ովքեր
կարող են աշխատել տարբեր գիտական, արտադրական և ուսումնաական կազմակերպություններում:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող ծրագիրը կիրականացվի ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի նյութատեխնիկական բազայի
վրա, օգտագործելով ՀՀ ԳԱԱ և ՀՀ Առողջապահության և Գյուղատնտեսության նախարարությունների մի շարք առաջատար ինստիտուտների և ընկերությունների փորձարարական բազաները:
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի և նրա հետ համագործակցող ակադեմիական գիտահետազոտական
ինստիտուտների և արտադրող ֆիրմաների (մասնավորապես` ՀՀ ԳԱԱ ՛՛Հայկենսատեխնոլոգիա՛՛
գիտաարտադրական կենտրոն, ՀՀ ԳՆ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության
«Հանրապետական
անասնաբուժասանիտարական
և
բուսասանիտարական
լաբորատոր
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՀՀ Առողջապահության նախարարության ՛՛ԲԻՈ-ՔԻՄ ՍՊԸ՛՛,
Հիգիենիկ ինժիներիայի և դիզայնի Եվրոպական խումբ, ՛՛ՊԱՐԵՆ ՔՈՆՍԱԼՏԻՆԳ՛՛ ՍՊՀ, ‹‹Նատֆուդ››
ՓԲԸ, Սննդի գիտության և տեխնոլոգիաների հայկական կազմակերպություն, ՛՛Ալկոլադ՛՛ ՍՊԸ,
՛՛Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն՛՛ ՓԲԸ, ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական
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ֆիզիկայի ինստիտուտ և այլն) նյութատեխնիկական բազաները հնարավորություն կտան
պատրաստել որակյալ մասնագետներ, որոնք իրենց հիմնարար գիտելիքներով և գործնական
պատրաստվածությամբ կբավարարեն այսօրվա պահանջներին և կարող են զբաղեցնել կարևոր
աշխատատեղեր ՀՀ և միջազգային կազմակերպություններում և փորձագիտական կենտրոններում:
Աշխատաշուկայի ուսումնասիրման համար իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում,
կատարելով վերջին տասը տարիների վիճակագրական տվյալների և տարբեր ցուցահանդեսներում
ներկայացվող տեղական և արտասահմանյան (հիմնականում՝ Վրաստան, Ռուսաստան, Բելոռուս,
Իրան) սննդի բազմաթիվ ճյուղերի (կաթնամթերքների, մսամթերքների, քաղցրավենիքի,
պահածոյացված մթերքի, ոչոգելից և ոգելից խմիչքների) փոքր ու մեծ գործարանների արտադրանքի
տեսականու և ծավալների զարգացման վերլուծություն պարզվել է, որ մոտ ապագայում Հայաստանի
Հանրապետությունում սննդի արդյունաբերության ոլորտում կարելի է ակնկալել աշխատատեղերի
ավելացում մինչև 30-40%-ով մի շարք մասնագիտությունների գծով (տեխնոլոգ, արտահանող, որակի
հսկիչ, անալիտիկ քիմիկոս, ֆիզիկաքիմիկոս, սպեկտրոսկոպիստ և այլն): Սպասվում է, որ
Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵՏՄ) ՀՀ անդամակցությունը իր ազդեցությունը կունենա ոչ
միայն Հայաստան ներմուծան, այնպես էլ Հայասատանից արտադրանքի արտահանման ծավալների
վրա: Մասնավորապես, ԵՏՄ տնտեսական միության անդամակցության հետ կապված փոփոխությունները հիմնականում ազդեցություն կունենան Հայաստանում գյուղատնտեսության և
սննդամթերքի արտադրության ճյուղերի վրա:

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին
ներկայացվող պահանջներ
4. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
 Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք
տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի կոնցեպտուալ
հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, դասավանդման
գործընթացում նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,
 դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական ծրագրի
կազմելու հմտություն
 ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական
հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,
 առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և ըստ
ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի դրանք իրականացնելու
պատասխանատվություն:
Հետազոտական
 Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու
հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային գիտաժողովներում զեկույցներ,
դրամաշնորհներ),
 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
 հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ
ինֆորմացիայի հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և
արդիականության կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում ուսումնական
պրոցեսում, ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական աշխատանքներում,
 քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ,
մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ատենախոսական
աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:
Հաղորդակցման
 լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն,
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հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,
առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի A2 մակարդակին
համապատասխան),
թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, ծրագրեր,
մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր իրավիճակներում
համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն:

ՏՀՏ կիրառություն
 հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,
 հիմնական համակարչային հմտություններ (Word, Excel, Power point),
 ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, Scopus և
այլն) օգտվելու հմտություն,
 մասնագիտացմանը անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման հմտություններ։
 ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր
գիտելիքներ ստեղծելու համար:
Այլ կարողություններ
 Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման ձգտող,
ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,
 անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
5. Մասնագիտական կարողություններ
 Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության
մասնագիտական վերլուծության և գնահատման կարողություն,
 հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու
կարողություն,
 մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու
կարողություն:
 քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական
վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,
 քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային խմբեր
առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական
գործունեություն ծավալելու կարողություն,
 քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան
կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն
իրականացնելու հմտություն,
 հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցային
հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,
 մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և
անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի իրադարձություններ
կառավարելու կարողություն,
 մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ,
շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
 սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը՝ կոնտենտը կառավարելու
և ապահովելու կարողություն,
 մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն,
ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք բերած
ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,
 լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու
ուսանողներին իրազեկում:
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6. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան
 գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային
փորձ:
 վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,
Մանկավարժական փորձ
 առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին
հատկացված դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ
առնվազն 3 տարվա պասիվ պրակտիկ գործունեություն,
 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների:
Այլ պահանջներ
 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4.0 (գործող դասախոսների համար)։
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«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Ա2
Ա3
Ա4
Ա5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից
մասնագիտությունների ոլորտներում գիտելիքների կիրառման
տեսական և գործնական հիմունքները:
Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները,
ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական
տերմինաբանությունը և առարկայի/թեմայի սահմանումը:
Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և
հետազոտության ու վերլուծության արդի եղանակները:
Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության
արդի մեթոդները:

Բ1

Բ2
Բ3
Բ4
Բ5
Բ6

Բ7

Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը
ապահովելու համար:
Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական
աշխատանքներում, ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական
հիմունքներ:
Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա:
Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը,
առաջացած քիմիական աղտոտիչների խմբերը
Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները,
օգտագործել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը:
Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Գ2

Գ3

Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և
հոդվածների ձևով:
Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա:
Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր
ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:

Գ4
Գ5

Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

համար

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտություն հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը

Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա
1 2 3 4 5 6 7

Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
1 2 3 4 5 6 7 8

Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4

+

1401/Բ02

+
+
+

1401/Բ02

+
+

1106/Բ04
1106/Բ04
1602/1604/16
08Բ01,Բ32
1602/1604/16
08Բ01,Բ32
1704/Բ02

+
+

+

+
+

+

+

+

+

2301/Բ01

+
+

0002/Բ01

+

+
+

0105/Բ01
1302/Բ08

+

+
+

1704/Բ01

0608/Բ02

Գ
5

+

1901/Բ01

+
+

+

+
+

+
+

0001/Բ04

+
+

1007/Բ20
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+

Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Անօրգանական քիմիայի հիմունքները
Մասնագիտական ներածություն
Բարձրագույն մաթեմատիկա-1
Ֆիզիկա-1
Սննդամթերքի ապրանքագիտության տեսական
հիմունքներ
Անօրգանական քիմիա-1
Ընդհանուր կենսաբանություն
Անալիտիկ քիմիա-1
Սնկաբանություն
Ընդհանուր մանրէաբանություն
Երկրաքիմիա
Սննդի քիմիա
Սննդի տեխնոլոգիա
Ֆիզիկական քիմիա-1
Թունաբանական քիմիա

+
+

1005/Բ24
1202/Բ23

+
+

1107/Բ55

+

2101/Բ25

+

1302/Բ26

+

2203/Բ22

+

1311/Բ2

+
+

1306/Բ17

+

+

0608/Բ01

0410/Բ06

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

0608/Բ07

0703/Բ08

+

+
+
+

0604/Բ14
0603/Բ13
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+
+

+

+
+
+

+
+

0603/Բ09

+
+

+
+

0608/Բ11

0608/Բ12

+

+
+

0704/Բ04

0608/Բ18

+

+

0608/Բ07

0709/Բ11

+

+

0608/Բ02
0102/Բ03

+

+

0604/Բ40

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

“ՀԲ” Մաքրող և ախտահանող միջոցները սննդի
արտադրություններում
Բնական միացությունների քիմիա
Օրգանական քիմիա-1
Օրգանական քիմիայի հիմունքներ
Ֆիզիկական քիմիա-2
Նյութի կառուցվածք
Սննդամթերքի ուսումնասիրման մեթոդները
“ՀԲ” Դիսպերս համակարգերը սննդամթերքում
Կենցաղում կիրառվող հավելուկներ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Կենսաքիմիայի հիմունքներ
“ՀԲ” Բարձրամոլոկուլային միացությունների քիմիա
Չափագիտություն
Արտադրական տեխնոլոգիաներ
Կամընտրական դասընթացներ

0608/Բ15

Կենսատեխնոլոգիա
Արտադրության կազմակերպման հիմուքներ

0610/Բ02
0608/Բ35

+

Ստանդարտացում
Համապատ. գնահատում և որակի վերահսկում

0608/Բ28

+

Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների
արտադրական չափանիշներ
Սննդամթերքի որակավորման կենսաֆիզիկական
մեթոդներ

0608/Բ37

+

0603/Բ34
0603/Բ17

+

0604/Բ18

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
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+
+

+

0608/Բ38

+

+

+
+

0608/Բ31

+

+

+

0608/Բ29
0608/Բ32

+

+
+

0707/Բ25
0603/Բ30

+

+

0604/Բ26

0709/Բ23

+
+

+

0604/Բ22

+

+
+

+
+

+

0608/Բ27

+

+

+

0603/Բ21
0608/Բ19

+

+
+

+

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
1. 0410/Բ06
2. Ֆիզիկա-1
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներն ու
մեթոդները, ձևավորել դրանց օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ, ապահովելով
բավականաչափ պատրաստվածություն ֆիզիկայի մյուս բաժինների, ինչպես նաև բնագիտական այլ
առարկաների հաջող յուրացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրել բնության մեջ գոյությունունեցող մեխանիկական և մոլեկուլային համակարգերում
տեղի ունեցող երևույթների օրինաչափությունները,
 արտահայտել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում հետազոտություններ կատարելու դասական
և ժամանակակից մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները և այդ օրենքներից բխող
եզրահանգումները ճշգրիտ գիտությունների այլ բնագավառներում,
 կիրառել ֆիզիկական հետազորությունների ժամանակակից մեթոդները քիմիական հետազոտությունների մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .


վերլուծել մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի բնագավառներում խնդիրների դրվածքը, դրանց
լուծման մեթոդոլոգիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու
վերլուծության արդի եղանակները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կինեմատիկա: Թեմա 2. Դինամիկա: Թեմա 3. Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4. Պինդ մարմնի
դինամիկա: Թեմա 5. Հիդրոդինամիկա: Թեմա 6. Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 7. Իդեալական գազ:
Թեմա 8. Իրական գազեր: Թեմա 9. Փոխանցման երևույթներ: Թեմա 10. Թերմոդինամիկայի հիմունքները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Савельев И. В., Курс общей физики, т. 1, 2 Москва, 2005г.
2.Стрелков С. П.,Механика, Изд. “Лан”, Москва, 2005.
3.Նինոյան Ժ., Բադալյան Է., Խաչատրյան Ժ.,Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները, 2005թ.
4.Գաբրիելյան Ռ.,Բադալյան Դ., Բադալյան Հ. ,Մոլեկուլային ֆիզիկա, 2011թ.

1. 0102/Բ03
2. Բարձրագույն մաթեմատիկա -1
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ
6. 1- ին աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի տարրերը նաև մաթեմատիկական
անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն և ածանցյալ,
ներկայացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները և նրանց կիրառությունները։
9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. օգտագործել ուղիղ և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և ֆունկցիայի
սահմանները, անընդհատ և դիֆերենցելի ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
2.տիրապետել վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի
հիմնական գաղափարներին ու սահմանումներին,
3.կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի տեսակը, հաշվել
հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները, ֆունկցիայի ածանցյալը։
4. հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի միջոցով, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, մակերեսներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից
ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:

մասնագիտությունների

Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5: Հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը`
0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Վերլուծական երկրաչափության տարրերը՝ կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, երկրորդ
կարգի կորեր, կոորդինատային ձևափոխություններ։ Թեմա 2. Վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների
հետ։ Թեմա 3 .Գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։ Թեմա 4. Գաղափար
արտապատկերումների մասին, թվային ֆունկցիա, զույգ կենտ, պարբերական, մոնոտոն ֆունկցիաներ։
Տարրական ֆունկցիաներ։ Թեմա 5. Հաջորդականության սահման, հատկությունները։ Թեմա 6.
Ֆունկցիայի սահման, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների
հատկությունները։ Թեմա 7. Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ Բարձր կարգի
ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։ Թեմա 8. Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Թեմա 9.
Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 10. Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ։ Ռացիոնալ, իռացիոնալ, եռանկյունաչափական արտահայտությունների ինտեգրումը։ Թեմա 11. Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, կիրառությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ա.Կ. Թասլաքյան, Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդրագիրք, 2011։
2. Баврин И.И., Краткий курс высшей математики для химико-биологических и медицинских
специальностей, 2003.
3. A. Cunningham & Rory Whelan, Maths for Chemists, 2014.
4. J.E. Parker, Chemistry Maths, v1- 3, 2011.

1. 0608/Բ01
2. Անօրգանական քիմիայի հիմունքները
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 3 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողներին անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական տեսական գիտելիքները,
քիմիական նյութերի հետ գործնականում աշխատելու հմտությունները, քիմիա առարկայի հետագա
ուսումնասիրման համար բազային գիտելիքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 արտահայտել քիմիայի հիմնական օրենքները և օրինաչափությունները,
 պարզաբանել անօրգանական քիմիայի տեսական հիմունքները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 իրականացնել փորձեր և լուծել համապատասխան խնդիրներ,
 մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարել համապատասխան
եզրակացություններ,
 օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում,



աշխատել կոլեկտիվում և լուծել ծագած խնդիրները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ` համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. ցուցադրական նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3․ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քիմիայի քանակաչափական օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի պարբերական օրենքը,
տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները:
Թեվա 2՝ Քիմիական կապ:
Թեմա 3՝ Քիմիական թերմոդինամիակյի հիմնական հասկացություննրը:
Թեմա 4՝ Հավասարակշռական գործընթացներ:
Թեմա 5՝ Լուծույթներ:
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Թեմա 6՝ Կոմպլեքս միացություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ахметов Н.С., Общая и неорганическая химия, М:, Высшая школа, 2003.
2.Угай Я.А., Общая и неорганическая химия, М:, Высшая школа, 2005.
3.Хаускофт К., Контебл Э., Современный курс химии, М:, Мир, 2002.
4.Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе, А.Ю. Неорганическая химия, М:, Химия, т. 13, 2007.

1. 0608/Բ07
2. Անօրգանական քիմիա-1
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 7 ժամ/շաբ
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 3 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողներին

երկրակեղևում

քիմիական

տարրերի

անհամաչափ

բաշխման

պատճառները, երկրաքիմիական տվյալները, անօրգանական նյութերի ազդման կենսաբանական և
էկոլոգիական

ասպարեզները,

պարբերական

համակարգի

VII-X

խմբերի

տարրերի

և

դրանց

միացությունների ստացման եղանակները, հատկությունները և կիրառման բնագավառները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել տարրերի ատոմների կառուցվածքների և տարրերի հատկությունների միջև գոյություն
ունեցող օրինաչափությունները,
 արտահայտել տարրերի և դրանց միացությունների քիմիան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կատարել VII-X խմբերի տարրերի և դրանց միացություններին վերաբերվող ինքնուրույն փորձեր,
 օգտվել համապատասխան գիտական և ուսումնական գրականությունից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և
սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեսողականացման միջոցներ, համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. դիտակտիկ նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քիմիական տարրերի տարածվացությունը: Տարրերի անհամաչափ բաշխման պատճառները
Թեմա 2. Ջրածին, ջուր, Ջրածնի պերօքսիդ
Թեմա 3. Տարրերի VII խումբ, p-տարրերի (հալոգեններ) և d-տարրր (Mn-ի խումբ)
Թեմա 4. Տարրերի 4-րդ խումբ, p-տարրեր, թթվածին և ծծմբի ենթախումբ (քալկոգեններ) d-տարրեր (քրոմի
խումբ)
Թեմա 5. Տարրերի 5-րդ խումբ, p-տարրեր, N և P, արսենի խումբ, d-տարրեր (վանադիումի խումբ)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. А . Угай, Обшая и неорганическая химия, Москва, Высшая школа, 2, 2000.
2. Третяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьевб А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая Химия, т.1-2, Москва,
Химия, 2001.
3. Хаускрофт К., Котстебл Э. Современный курс обшей химии, т.2, Москва, Издательство “Мир”, 2007.
4.Ахметов Н. С., Обшая и неорганическая химия, Москва, “Высшая школа”, 2003.

1. 0608/Բ11
2. Անալիտիկ քիմիա-1
4. 6 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ուսուցանել

անալիտիկ

3.ECTS կրեդիտ 6
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 4 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

քիմիա

առարկայի

հիմնական

տեսական

գիտելիքները,

որակական և քանակական անալիզին գործնական հմտությունները, բաղադիրչների քանակը որոշելու
անալիզի սխեմաներ կախված փորձանմուշի որակական բաղադրությունից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 թվարկել որակական անալիզի հիմնական սկզբունքները, կատիոնների և անիոնների
անալիտիկական խմբերի բաժանելու օրինաչափությունները,
 ներկայացնել քիմիական անալիզում կիրառվող հավասարակշռությունների քանակական
հաստատունների իմաստը և կարողանալու դրանք գրագետ օգտագործել,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.




կատարել փորձեր և լուծելու համապատասխան խնդիրներ,
մշակել փորձարարական աշխատանքների տվյալները և կատարելու համապատասխան
եզրակացություններ,
օգտվել գիտական և ուսումնական քիմիական գրականությունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում,
աշխատել կոլեկտիվում և լուծելու ծագող խնդիրները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
Բ4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. առցանց ուսուցում, տեսողականացման միջոցներ՝ համակարգիչ, պրոեկտոր,
3. ցուցադրական նյութեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանակական անալիզ: Կատիոնների և
անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի:
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Թեմա 2. Հոմոգեն հավասարակշռություն: Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի
ժամանակակից տեսությունները: Հետերոգեն հավասարակշռություն:
Թեմա 3. Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն:
Թեմա 4. Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ,
Ներնստի հավասարումը:
Թեմա 5. Ծավալաչափական անալիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ:

Թեմա 6. Ծավալաչափական վերօքս եղանակների հիմունքները:
Թեմա 7. Ծավալաչափական նստվածքագոյացման և կոմպլեքսագոյացման եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Отто. Современные методы аналитической химии. М., Техносфера, 2008, 544 с.
2. Г.Кристиан. Аналитическая химия в 2 томах. М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2009.

1.0603/Բ15
2. Օրգանական քիմիայի հիմունքներ
3. ECTS կրեդիտ 5
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2, գործ. - 1, լաբ. - 2.
6. 4-րդ` գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները, հմտությունները և ձևավորել
օրգանական քիմիայի դերն ու նշանակությունը որակյալ կադրերի պատաստման գործում: Օրգանական
քիմիան որպես ֆունդամենտալ հիմք զանազան քիմիական և կենսաբաական պրոցեսների, ինչպես նաև
նրանց իրագործման մեխանիզմների պարզաբանման ասպարեզում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար և
պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական
առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.




կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ,
աշխատել հետազոտական խմբում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ:
2. Գործնական պարապմունքներ:
3. լաբորատոր պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Օրգանական միացությունների կառուցվածքի տեսության հիմնական դրույթները: 2․Քիմիական կապի
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տեսակները օրգանական քիմիայում: 3․Կովալենտ կապի առանձնահատկությունները: 4․Ածխածնի
վալենտային վիճակները, σ- և π- կապերի կառուցվածքը: 5․Կապի ֆիզիկական բնութագրերը`
երկարություն, վալենտային անկյուն, էներգիա, պոլյարություն, պոլյարելիություն, դիպոլ մոմենտ,
իոնիզացման էներգիա: Հոմոլոգիա և հոմոլոգիական շարքեր, իզոմերիա (տեսակները): 6․Էլեկտրոնային
տեղաշարժերի և ազդեցությունների տեսություն` ինդուկցիոն և մեզոմեր ազդեցություններ, անշարժ և
շարժական ազդեցություններ, հիպերկոնյուգացիա: 7․Հասկացողություն ռեակցիոն կենտրոնի մասին:
8․Ռեակցիաների և ռեագենտների (նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, ռադիկալային) դասակարգումը:
9․Ռեակցիաների մեխանիզմի ուսումնասիրման մեթոդները: 10․Օրգանական միացությունների
դասակարգումը, անվանակարգումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П., Органическая химия, М., Бином, т.1–4, 2014.
2. Травень В.Ф., Органическая химия, Москва ИКЦ, Aкадемкнига, т. 1-2, 2005.

1.0603/Բ17
2. Օրգանական քիմիա -1
3. ECTS կրեդիտ 8
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-1 լաբ.-3
6. 5-րդ` աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական միացությունների` ածխաջրածինների, հալոգենածանցյալների,
սպիրտների, ալդեհիդների, կետոնների և կարբոնաթթուների (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ),
կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քիմիական հատկություններին և ընթացող ռեակցիանների
մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


նկարագրել ընդգծված դասերի միացությունների ստացման հիմնական եղանակները և քիմիական
հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



կիրառել ստացված գիտելիքները օրգանական միացությունների դասակարգման համար և
պատկերացում կազմել դրանց կառուցվածքի մասին,
գնահատել ընթացող ռեակցիաների ժամանակ կիրառվող ռեագենտների բնութագրական
առանձնահատկություններն և ռեակցիաների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ,
 աշխատել հետազոտական խմբում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական
գիտե լիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ 2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական
և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ 3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 սեմինարներ,
 քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Ալկաններ, ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ և ցիկլոալկաններ (կառուցվածքը, ստացման
եղանակները և քիմիական հատկությունները): 2․Արոմատիկ ածխաջրածիններ (արոմատիկություն,
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ստացման եղանակները, քիմիական հատկությունները,
օրենտացման կարգը արոմատիկ օղակում): 3․Հալոգենածանցյալներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ)
դասակարգումը, ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: 4․Սպիրտներ (հագեցած,
չհագեցած և արոմատիկ) և ֆենոլներ (կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական
հատկությունները):
5․Ալդեհիդներ և կետոններ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը,
ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները: 6․Միահիմն և երկհիմն կարբոնաթթուներ
(հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ) կառուցվածքը, ստացման եղանակները և քիմիական
հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П., Органическая химия, М., Бином, т.1–4, 2014.
2. Травень В.Ф., Органическая химия, Москва ИКЦ, “Aкадемкнига” т. 1-2, 2005.

1. 0608/Բ07

2. Սննդամթերքի ապրանքագիտության տեսական
3. ECTS կրեդիտ 3
հիմունքներ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել տեխնիկական

կանոնակարգման,

ստանդարտացման

և

համապատասխանության

գնահատման հետ առնչվող հիմնական հասկացությունները և ընդհանուր դրույթները: Տարբերակել
տեխնիկական կանոնակարգերը և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը
Կատարել համապատասխանության հավաստման հասկացության պարզաբանում: Կատարել համապատասխանության գնահատում: Ներկայացնել հավատարմագրման գործընթացի կազմակերպումը:
Ներկայացնել արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների մասին
տեղեկատվություն: Ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ստանդարտացման
կազմակերպությունների հետ անդամակցությունը, լիազորությունները: ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի համակարգ, պարտադիր և կամավոր կատարման ենթակա պահանջներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել ապրանքագիտության տեսության առարկայի էությունը և խնդիրները,
 մեկնաբանել ապրանքների դասակարգման և կոդավորման սկզբունքները,
 կատարել ապրանքների տեսականու դասակարգում,
 ներկայացնել ապրանքներին ներկայացվող նորմատիվային և հավելյան պահանջները,
 ներկայացնել ապրանքի որակին ներկայացվող գործոնները,
 ներկայացնել ապրանքների վերաբերյալ հայերեն տեղեկատվության մակնշման ձևերին ու
բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները,
 բնութագրել ապրանքի որակի կառավարման, վերահսկման և գնահատման սկզբունքները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 ներկայացնել ապրանքի մրցունակության էությունը և գնահատումը,
 ներկայացնել ապրանքների փորձաքննության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և
առարկայի/թեմայի սահմանումը:
Բ6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի և
պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
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2.սեմինարներ, քննարկումներ,
3.գործնական աշխատանքներ,
4.լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2.2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Ապրանքների տեխնիկական կանոնակարգման,
ստանդարտացման և համապատասխանության
գնահատման իրավական հիմքերը և կարգավորումը:
2․Ապրանքագիտության հիմունքներ:
3․Շուկայագիտության հիմունքներ: Պարենային ապրանքների դասակարգումը և սպառողական
հատկությունները:
4․Ապրանքների
սպառողական
հատկությունների
հետազոտման
համար
օգտագործվող տեխնիկական միջոցների կիրառման հմտություններ: 5․Ապրանքների քիմիական
բաղադրության հիմունքներ: 6․Ապրանքների որակի, անվտանգության, բնապահպանական ազդեցության
հիմունքներ: 7․Ապրանքների տարայավորման, փաթեթավորման և տեղափոխման հմտություններ,
օրենսդրական դաշտի կարգավորում: 8․Ապրանքի սպառողական հատկությունների ձևավորման
պայմանները և դրանց փոփոխման վրա ազդող գործոններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Петровский К.С., Ванханен В. Д., Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002, 528с.
2.Жвирблянская А. Ю., Бакушинская О. А., Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности, М.: Пищевая промышленность, 2005, 312с.
3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and Biological Materials,
Foods and Beverages, J. Anal. At. Spectrom., 2001. No.16. - P.421-446.
4. Velisek J., Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.

1. 0608/Բ02
2. Մասնագիտության ներածություն
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները: Ուսանողների մոտ
ձևավորել պատկերացում հիմնահարցերի, ձեռնարկություններում սննդի անվտանգության համակարգի
մշակման և ներդրման գործընթացներում առկա խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման մեխանիզմների,
ինչպես նաև այս ոլորտի միջազգային ստանդարտների մշակման և տեղայնացման առանձնահատկությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.



գիտակցել մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները,
վերլուծել սննդի անվտանգության գործընթացներում առկա խնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


գնահատել իր աոաջ դրված խնդրի արդիականությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1․ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
2․գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության ոլորտներում
3 քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1․օգտագործել իր գիտելիքները
ուսումնասիրություններում,

սննդամթերքների
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և

շրջակա

միջավայրի

ֆիզիկաքիմիական

2․կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
1․Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
2․աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել
հիմնախնդիրները:
Բ5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական
աղտոտիչների խմբերը:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քիմիական գիտության կապը բնագավառների հետ և նրա նշանակությունը
բժշկության,
սննդարդյունաբերության, և տեխնիկայի այլ ճյուղերի զարգացման գործում: 2. Սննդարտատրության
արդիական խնդիրներ: 3. Շրջակա միջավայրի գլոբալ աղտոտման ազդեցությունը սննդամթերքների և
հումքի վրա: 4. Սննդում օգտագործվող նյութեր, որոնք հնարավոր վտանգ են ներկայացնում: 5.
Վտանգավոր նյութերի դասակարգումը: Նյութերի շրջանառությունը բնության մեջ: 6. Արտաքին պայմանների ազդեցությունը սննդամթերքների վրա: 7. Ֆիզիկական, կեսաբանական և քիմիական գործոններ: 8.
Սննդամթերքի արտադրման և պահպանման ժամանակ անվտանգության կարգավորումը արտաքին
միջավայրի գործոնների օգտագործմամբ: 9. Սննդի արտադրությունում օգտագործվող քիմիական նյութերի
կիրառման պատճառները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Velisek J., Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.
2. СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. М., 2002.
3. Методические рекомендации по проведению пробоподготовки пищевых продуктов для
определения содержания токсичных элементов, Под ред. д. м. н., проф. Е. Н. Беляева. М.:
Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002.
4. Ерохина С. И., Ермаченко Л. А. Методы контроля токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, Пищевая промышленность, 2002.

1. 0704/Բ04
2. Ընդհանուր կենսաբանություն
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6.3-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է.
Ուսանողներին ծանոթացնել բջջի կառուցվածքին և դրա բոլոր բաղադրամասերի բնութագրերին,
օրգանիզմների բազմացման ձևերին, մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքներին, զարգացման կենսաբանական օրինաչափություններին, էվոլյուցիայի հիմնահարցերին, կյանքի ծագման հարցերին, մարդու
էկոլոգիայի և բժշկական մակաբուծաբանության հիմունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրել բջջի կառուցվածքը, դրա բաղադրամասերի բնութագրերը, մոլեկուլային գենետիկայի
հիմունքները,
 ճանաչել զարգացման կենսաբանական օրինաչափությունները, կյանքի ծագման և էվոլյուցիայի
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հիմնահարցերը,
 լուսաբանել կյանքի ծագման ընդհանուր օրինաչափությունները, մարդու էկոլոգիայի և բժշկական
մակաբուծաբանության հիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



կիրառել կենսաբանության ուսումնասիրության մանրադիտակային և վերլուծական մեթոդներ,
տիրապետել կենսաբանության լաբորատոր սարքերի շահագործման տեխնիկային,

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել փորձնական արդյունքները և տեսական նյութի համակողմանի ունակություն,
 ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
 պատրաստել զեկուցումներ, վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային առաջադրանքներ)
և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր),
 ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
 ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
 աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում,
 անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր վերլուծության և
աջակցության հնարավորության տրամադրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Առարկան, խնդիրները և մեթոդները: 2.Կենսաբանություն գիտության զարգացման պատմությունը:
3.Բջջի կենսաբանություն: Բազմացում: Ընդհանուր գենետիկայի հիմունքները: 4.Մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքները: 5.Փոփոխականություն: Զարգացման կենսաբանական օրինաչափությունները:
6.Ռեգեներացիա և փոխպատվաստում: 7.Հեմեոստազ: 8.Էվոլյուցիայի հիմնահարցերը: 9.Կենդանի
օրգանիզմների օրգան համակարգերի համեմատական էվոլյուցիան:
10.Կյանքի ծագումը: Ընդհանուր և մարդու էկոլոգիայի հիմունքները: 11.Կենսոլորտ և մարդ: 12.Բժշկական
մակաբուծաբանության հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Եղիազարյան Է. Մ., Վարդանյան Լ.Կ. Մակաբուծաբանություն, Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ: Երևան, 2011․
2.Козлова Е. А.,Курбатова Ц. Н. Общая биология: конспект лекций. ЭКСМО; Москва 2007.
3.Константинов В., Общая биология, Учебник, М.: Академия, 2004.
4.Пименова И. Н., Пименов А. В. Лекции по биологии. Учебное пособие.М.: Лицей, 2003

1. 0703/Բ08
2. Սնկաբանություն
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Լուսաբանել ուսանողներին սնկանման օրգանիզմների
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և սնկերի թագավորության կարգաբանության

զարգացման պատմության և դասական ու ժամանակակից կարգաբանության հիմնախնդիրները:
Ծանոթացնել միկրո- և մակրոսնկերի քիմիական կառուցվածքի, հավաքման, որոշման և պահպանման
հետ: Բնութագրել սնկերը ըստ էկոլոգա-տրոֆիկական խմբերի և կիրառական նշանակության:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.լուսաբանել և արժեվորել ՀՀ սնկերի բազամազնությունը և դրա պահպանության հիմնախնդիրները,
2. նույնականացնել վայրի և արհեստական պայմաններում աճող սնկատեսակները,
3.տարբերել սնկերը ըստ էկոլոգա-տրոֆիկական խմբերի,
4.գնահատել սնկերի դերը և նշանակությունը բնության մեջ և մարդու կյանքում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.տիրապետել սնկերի նույնականացման ժամանակակից մեթոդներին,
2.կիրառել կիբեռկարգաբանության ոլորտում գիտական աշխատանքները,
3. մշակել և վերլուծել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1.ստեղծել ՀՀ-ում տարածված սնկերի տվյալների էլեկտրոնային բազա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական առաջադրանքներ
3. սեմինարներ
4. ինքնուրույն աշխատանքներ
5. թեստավորում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակակից պատկերացումները օրգանական աշխարհի դասակարգման մասին: Թեմա 2.
Սնկերի և սնկանման օրգանիզմների կարգաբանության զարգացման պատմությունը:Թեմա 3. Դասական՝
Լինեյան և կլադային՝ մոլեկուլային կարգաբանություն:
Թեմա 4. Սնկանման օրգանիզմներ՝ դաս Օօմիցետներ: Թեմա 5. Սնկերի դասերի ընդհանուր բնութագիրը՝
կառուցվածքը, քիմիական կազմը: Թեմա 6. Միկրոմիցետներ՝ Դաս Խիտրիդիոմիցետներ: Թեմա 7. Դաս
Զիգոմիցետներ: Թեմա 8. Միկրո- և մակրոմիցետներ՝ Դաս Ասկոմիցետներ (Պայուսակավոր սնկեր): Թեմա
9. Դաս Բազիդիոմիցետներ: Թեմա 10. Սնկերի կիրառական նշանակությունը:
Դասախոսությունները ուղեկցվում են համակարգչային ցուցադրումներով և տարբեր դիդակտիկ
նյութերով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս.Գ. և Վասիլյան Ա.Վ., Սնկերով թունավորումներ. Երևան. - Հեղինակային հրատ. - 2011. - 108 էջ:
2.Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н., Основы микологии. Морфология и систематика грибов и грибоподобных
организмов. Москва. 2005.
3.Вишневский М.В. Лекарственные грибы. - Москва: Эксмо. - 2014. – 400 с.
4.Горелова Л. Е. Яды и противоядия, РМЖ, 200, №26, С. 1237:
http://www.rmj.ru/articles/istoriya_meditsiny/Yady_i_protivoyadiya/#ixzz4R1X3S1wL
5.Дьяков Ю.Т. (ред.). Ботаника: Курс альгологии и микологии, М., Изд-во МГУ, 2007, 557 c.
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1. 0709/Բ11
2. Ընդհանուր մանրէաբանություն
3. ECTS կրեդիտ 5
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 3 ժամ
6. 6-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացինպատակն է.
Ուսանողների մոտ ձևավորել մանրէների (պրոկարիոտների) կենսաբազմազանության, դասակարգման,
ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական, գենետիկական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.




նկարագրել մանրէների (պրոկարիոտներիևվիրուսների) տարբերխմբերիներկայացուցիչները,
ներկայացնել պրոկարիոտների նյութափոխանակային առանձնահատկությունները,
հիմնավորել սննդի արտադրությունների մանէաբանությունը և սննդի մանրէաբանական
վերահսկողությունը ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.




կիրառել մանրէների ուսումնասիրության մանրադիտակային, կուլտիվացիոն և վերլուծական
մեթոդներ,
տիրապետել մանրէանական լաբորատոր սարքերի շահագործման տեխնիկային,
տիրապետել սննդի արտադրության անվտանգ կազմակերպման և մանրէաբանական
վերահսկողության համար կիրառվող մեթոդներին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


տիրապետել մանրէաբանության հիմնական հասկացություններին և
մանրէաբանականհետազոտություններիհիմնական մեթոդներին,
 փորձնական արդյունքների և տեսական նյութի համակողմանի վերլուծության ունակություն,
 հետազոտություններիարդյունքների ներկայացմամբ զեկուցումների պատրաստում և
գիտականբանավեճերի վարում,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ուսուցանող (բաց հարցերով քննարկում.ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
ռեֆերատ/էսսեների և նախագծերի պատրաստում, անհատական և խմբակային առաջադրանքներ)
և միավորային գնահատում (բանավոր և գրավոր հարցում, հայտորոշիչ թեստեր),
 ինքնուրույն աշխատանքների և դրվագների ցուցադրմամբ զեկուցում-սեմինարների
հանձնարարում,
 ներմուծական և ավանդական դասախոսություններ, քննարկումներ տեղում, ինտերակտիվ զրույց,
 աջակցվող ինքնուրույն ուսում, անհատական հետազոտության և զարգացման աջակցում,
 անհատական խորհրդատվություն, ինքնուրույն ուսմանավելի ընդլայնված, խոր վերլուծության
ևաջակցության հնարավորության տրամադրում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Պրոկարիոտային բջջիկառուցվածքը, կազմը և նյութափոխանակությունը, տարբերությունը էուկարիոտային բջջից: 2․Մանրէների կարգաբանության խնդիրները:
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3․Պրոկարիոտների ֆենոտիպային և ֆիլոտիպային դասակարգում: 4.Մանրէների վրա ազդող
գործոնները` ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական: 5.Պրոկարիոտների նյութափոխանակության
առանձնահատկությունները: Խմորում, աէրոբ և անաէրոբ շնչառություն: 6.Քեմոլիթոտրոֆ և ֆոտոտրոֆ
մանրէներ: 7.Պրոկարիոտների գենետիկա: 8.Մանրէների մասնակցությունը ածխածնի, ազոտի, ծծմբի
շրջանառությանմեջ: 9.Մանրէների դերը գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և բժշկությանմեջ:
10.Մանրէների հիմքով (սպիրտային, կաթնաթթվային խմորումենրի)սննդի արտադրություններ: 11.Սննդի
արտադրությունների (խմելու ջրի և սննդամթերքների) մանրէաբանական վերահսկողությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թռչունյան Ա.Հ., Փանոսյան Հ.Հ., Բազուկյան Ի.Լ., Մարգարյան Ա.Ա., Պոպով Յու.Գ. (2014)
Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան,
ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ:
2. Пиневич А.В. (2007) Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т., СПб.: Изд-во С. Петерб. ун-та
3. Madigan M.T. Martinko J.M., Stahl D.A., Clark D.P. (2015). Brock Biology of Microorganisms. 14th ed.
San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 1043 p.
4. Black J.G., Black L.J. (2012) Microbiology principles and explorations. 8th ed. John Wiley & Sons, 851 p.
5. Tortora G.J., Funke B.R., Case Ch.L. (2013) Microbiology: An introduction. 11th ed., Pearson/Benjamin
Cummings, 811.

1. 0709/Բ23
2. Կենսաքիմիայի հիմունքներ
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին փոխանցել հիմնարար գիտելիքներ օրգանական միացությունների կառուցվածքների,
նյութափոխանակության ուղիների բնականոն ընթացքի և խանգարումների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.վերլուծել օրգանիզմների կենսամոլեկուլների փոխանակության հիմնական սկզբունքները,
2.հիմնավորել օրգանիզմում իրականացվող կենսաքիմիական գործընթացների փոխկապակցվածությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել փորձարարական կենսաքիմիայի կարևոր սկզբունքները և մեթոդական հնարքները,
4. կիրառել օրգանական միացությունների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները,
Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ, վերլուծում է
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինար-պարապմունքներ
3. գործնական աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Սպիտակուցներ: 2․Ածխաջրեր: 3.Լիպիդներ: 4.Ֆերմենտներ: 5.Կենսաբանական օքսիդացում:
6.Սպիտակուցների փոխանակություն: 7.Ամինաթթուների փոխանակության ուղիները: 8.Ամոնիակի
չեզոքացման ուղիները. միզանյութի կենսասինթեզ: 9.Ածխաջրերի փոխանակություն: 10.Ածխաջրային
փոխանակության կարգավորում: 11.Լիպիդների փոխանակություն: 12.Նյութափոխանակային ցանցեր։
13․Նյութափոխանակության հորմոնալ կարգավորում։ 14․Նյութափոխանակության գործընթացների
խանգարումներ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղաջանով Մ.Ի. խմբագրությամբ Կենսաքիմիա, 2 մաս, Երևան, 2013, 370 էջ:
2. Комов В. П., Шведова В. Н.. Биохимия, ‹‹Дрофа››, Москва, 2008, 638с.
3. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера, ‹‹Бином››, Москва, 2011, 633 с.
4. Северин С.Е. Биохимия, 5-е изд., ‹‹ГЭОТАР- Медиа››, Москва, 2014, 768 с.
5. Davison A. Milan A. Biochemistry and Metabolism, 2015, 260 p.

1. 0608/Բ12
2. Երկրաքիմիա
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 4
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 2 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել երկրի կառուցվածքը, երկրի էներգետիկան,

քիմիական տարրերի

բաշխվածությունը տիեզերքում և արեգակնային համակարգի մոլորակներում, քիմիական տարրերի
նրանց իզոտոպների հարաբերական և

բացարձակ

և

տարածվածության օրինաչափություններին,

կենսոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիային:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ընտրել երկրաքիմիական գործընթացների ուսումնասիրության և վերլուծության արդի մեթոդները,
 նկարագրել երկրագնդում և տիեզերքում քիմիական տարրերի
տեղափոխությունները և
տարածվածությունները, բացատրել տարրերի անհամաչափ բաշխվածություն երկրագնդում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



օգտագործել իր գիտելիքները արտադրական գործընթացների կիրառման ոլորտներում:
բացատրել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում երկրագնդում
գործոնների ազդեցությամբ:

տարբեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,

աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երկրաքիմիայի հիմնական հասկացությունները: 2․Քիմիական տարրերի տարածումը տիեզերքում:
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3․Երկրի կառուցվածքը և կազմը: 4․Քարոլորտի, ջրոլորտի և մթնոլորտի երկրաքիմիան: 5․Իզոտոպների
երկրաքիմիան: 6․Երկրագնդի քիմիական էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.«Интерпретация геохимических данных». Под редакцией Е. В. Склярова. — Интермет Инжиниринг, 2001.
2.«Treatise on geochemistry», Elsevier. 2003; 2014.
3.В. А. Алексеенко. Геоэкология. Экологическая геохимия. — Ростов- н/Д.: Феникс, 2016. — 688 с.
4.Поиск подходов к решению проблемы глобальных изменений: элементы теории биотическо-экосистемного
механизма регуляции и стабилизации параметров биосферы, геохимической и геологической среды, Вестник
Московского университета. Серия 16. биология. 2005. № 1. С.24-33.

1. 0604/Բ14
2. Ֆիզիկական քիմիա -1
3.ECTS կրեդիտ 8
4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
6. 3-րդ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական
մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.



ներկայացնել քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից
բխող
հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները,
բացատրել ֆազային և քիմիական հավասարակշռությունների օրինաչափությունները և դրանց
վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում,
մեկնաբանել տարբեր տիպի երևույթները՝ հիմնվելով ֆիզիկական քիմիայի օրինաչափությունների
վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.



որոշել փորձնականորեն ստացված թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա,
Գիբսի էներգիա) արժեքները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից,
համադրել փորձնական արդյունքները տեսական հաշվարկների հետ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և տալ
որակական ու քանակական գնահատական
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
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բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Գազային հիմնական օրենքները: Իդեալական գազ, վիճակի հավասարումը: 2․Ռեալ գազեր, վիրիալի
հավասարումը: 3․Սեղմման գործակից: 4․Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները:
5․Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրենքները, նրանց կիրառումն ու հետևությունները: 6․Գիբսի և
Հելմհոլցի էներգիաները: 7․Քիմիական պոտենցիալ: 8․Ֆազային հավասարակշռություն, ԿլաուզիուսԿլապեյրոնի հավասարումը: 9․Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատունի
կախվածությունը ջերմաստիճանից: 10․Ֆազային դիագրամներ: 11․Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ
հատկությունները: 12․Օսմոտիկ ճնշում: 13․Պարցիալ մոլային մեծություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 2000,
1018p.
2.K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 2003.
3.В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005, 320 с.
4.Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:

1. 0604/Բ18
2. Ֆիզիկական քիմիա -2
3.ECTS կրեդիտ 7
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործն.-1, լաբ.-3
6. 4-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական քիմիայի տեսական մոտեցումների, հետազոտման ֆիզիկական
մեթոդների տեսական և փորձարարական տեխնիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական
գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


նկարագրել ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները,



ներկայացնել էլեկտրաքիմիայի կիրառական ասպարեզները,



մեկնաբանել քիմիական կինետիկայի հիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 մշակել քիմիական ռեակցիայի արագության, կարգի, ակտիվացման էներգիայի, ինչպես նաև
թերմոդինամիկական պարամետրերի (ներքին էներգիա, Գիբսի էներգիա) փորձնական
տվյալները` ելնելով մոլեկուլային բաշխման ֆունկցիայից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և
արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր
տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Էլեկտրահաղորդականություն: Էլեկտրաքիմիա:
2.Գալվանական էլեմենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: 3.Մեմբրանային պոտենցիալ,
ակտիվ տրանսպորտ: 4.Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները: 5.Ռեակցիայի արագության չափման
էքսպերիմենտալ մեթոդները: 6.Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: 7.Ռեակցիայի կարգի և արագության
հաստատունների որոշման մեթոդներ: 8.Ակտիվացման էներգիա: 9.Մակերևույթների պոտենցիալ
էներգիա: 10.Նախաէքսպոնենտային գործակից: Անցողիկ վիճակի տեսություն: 11.Բարդ ռեակցիաների
կինետիկա: 12.Հաջորդական, զուգորդված, շղթայական ռեակցիաներ: 13.Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների
կինետիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.R. Chang, Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences, 3rd ed., USA, University Science Books, 2000,
1018 p.
2.K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th ed, 2003.
3.В.В. Еремин, С.И. Каргов и др., Задачи по физической химии, Учебное пособие, Москва: Экзамен, 2005, 320 с.
4.Շ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան, Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ հրատ, 2009, 188 էջ:

1. 0608/Բ15
4.
6.

2. «ՀԲ» Մաքրող և ախտահանող միջոցները սննդի
3. ECTS կրեդիտ 8
արտադրություններում
7 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 4 ժամ
5-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող,
մաքրող և ախտահանող միջոցներ վերաբերյալ: Ուսանողին տալ գիտելիքներ լվացող, մաքրող և
ախտահանող միջոցների քիմիական բաղադրության և ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 պարզաբանել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող
միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
 նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում սննդի արտադրություններում օգտագործվող
լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների կիրառման ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.կիրառել լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցները որոշակի նպատակներով,
2.գիտակցել կիրառվող միջոցների ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և առարկայի/թեմայի սահմանումը:
Բ5. Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական աղտոտիչների
խմբերը:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:

արժեքով։

Քննական

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Օճառ.օճառների քիմիան: 2.Օճառների ստացման ժամանակակից եղանակները, տեսակները:
3.Օճառների քիմիական կառուցվացքը և ազդեցութնան մեխանիզմը: 4.Սինթետիկ լվացող միջոցներ,
դրանց դասակարգումը: 5.Մակերեսային ակտիվ նյութեր(ՄԱՆ), դրանց դասակարգումը: 6.Սննդի
արդյունաբերություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ, դրանց նկատմամբ
ներկայացվող պահանջները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002.-528 с
2.Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005.-312с
3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and Biological Materials,
4.Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446.
5.J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.

1. 0603/Բ29
2. «ՀԲ» Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա 3. ECTS կրեդիտ 9
4. 8 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 5 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ներկայացնել բարձրամոլեկուլային միացությունների տեսակները, դասակարգումը,
դրանց դերը, նշանակությունը, հիմնական հասկացությունները, անվանակարգությունը, բարձրամոլեկուլային միացությունների (ԲՄՄ) սինթեզի մեթոդները, սինթեզի տարբեր եղանակների կինետիկական
օրինաչափությունները:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.




ներկայացնել ԲՄՄ տեսակները, դրանց կիրառությունը, անվանակարգությունը,
ներկայացնել ԲՄՄ սինթեզի եղանակներին ներկայացվող պահանջները,
քննարկել ԲՄՄ սինթեզի եղանակների մեխանիզմները և կինետիկական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





վերլուծել ԲՄՄ դասակարգման տարբերությունները, անվանակարգությունը
ընտրել ԲՄՄ սինթեզի համար օպտիմալ եղանակ(եր)ը,
վերլուծել ԲՄՄ տարբեր տեսակների սինթեզի համար նախընտրելի եղանակները,
մշակել ԲՄՄ սինթեզի լավագույն տարբերակներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ,



աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և
սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
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2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 3 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.ԲՄՄ հիմնական հասկացությունները, դասակարգումը,
պոլիմերման

օրինաչափությունները;

3.ATR

պոլիմերում:

արժեքով։

անվանակարգումը:

4.Իոնական

Քննական

2.Ռադիկալային

(կատիոնային,

անիոնային,

կոորդինացիոն) պոլիմերում: 5.Պոլիկոնդենսում: 6.Պոլիմերանալոգ փոխարկումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Դուրգարյան Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա.2004,ԵՊՀ
2. Carraher, Polymer Chemistry, 2003, 6-th ed., NY. Marcel Dekker INc.

1.0608/Բ19

2. Նյութի կառուցվածք

4. 5 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային

5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. ECTS կրեդիտ 5

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ մոլեկուլի երկրաչափության և
նյութի կառուցվածքի մասին: Պարզաբանել մոլեկուլի սիմետրիան և դիպոլ մոմենտը, քիմիական
կապ,կապի էներգիա, կապի բնույթը, քիմիական կապերի տեսակները: Բացատրել միջմոլեկուլային
փախազդեցություններ: Քիմիական համակարգ հասկացությունը, հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր,
համակարգերի գոյության պայմանները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


արտահայտել մոլեկուլների երկրաչափական կառուցվածքը, նյութի ագրեգատային վիճակների
օրինաչափությունները և դրանցում ընթացող ռեակցիաների առանձնահատկությունը,

 Ունակ կլինի.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել նյութի կառուցվածքի տեսության հիմունքները մոլեկուլների դրանց ուսումնասիրման
ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


կիրառել ստացված գիտելիքները` պարզելու տարբեր դասի միացությունների կառուցվածքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
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Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ատոմների էլեկտրոնային կառուցվածքը: 2.Մոլեկուլների էլեկտրոնային կառուցվածքը: 3.Մոլեկուլի
երկրաչափությունը: 4.Մոլեկուլի սիմետրիան և դիպոլ մոմենտը: 5.Քիմիական կապ, կապի էներգիա, կապի
բնույթը: 6.Քիմիական կապերի տեսակները: 7.Միջմոլեկուլային փախազդեցություններ: 8.Քիմիական
համակարգ հասկացություևը, հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր, համակարգերի գոյության
պայմանները: 9.Ֆազային հավասարակշռություև: Նյութի գազային վիճակ: Գազային համակարգեր:
10.Նյութի պինդ վիճակ: Նյութի հեղուկ վիճակ: Նյութի հեղուկ վիճակում գտնվելու տիրույթը: 11.Լուծում և
լուծելիություն:
12.Ծավալային
ռեակցիաներ:
Լուծելիություն
և
կոմպլեքսագոյացում:
13.Նստվածքագոյացում, լուծելիության արտադրյալ: 14.Կատալիզ: 15.Հոմոգեն և հետերոգեն կատալիզ:
16.Էլեկտրաքիմիական պրոցեսներ: Դիսպես համակարգեր: 17.Դիսպես համակարգերի կայունությունը:
Գազերում ընթացող քիմիական ռեակցիաներ: 18.Նյութի պինդ վիճակում ընթացող քիմիական
ռեակցիաներ: Հեղուկաֆազ ռեակցիաների առանձնահատկությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1.R. Chang, Physical Chemistry for the Chemical Sciences, Biosciences, University Science Book, 2004, 991p.
2.P. Atkins, Physical Chemistry, 9nd ed., John Wiley & Sons, Inc., 2010, 999 p.
3.А. Б.Никольский, А.В. Суворов, Химия, Учебник для вузов, Химиздат, 2001, с. 512
1. K. Laidler, J. Meiser, B. Sanctuary //”Physical Chemistry”, 4th ed.,
Houghton Mifflin Company, 2003, p. 1060
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2. Բնական միացությունների քիմիա
3.ECTS կրեդիտ 5
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
6. 7-րդ՝աշնանային
8. Դասընթացի նպատակ ն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել օրգանական բնական միացությունների որոշ դասերի ՝լիպիդների,
վիտամինների, տերպենների, ֆենոլային միացությունների, , հակաբիոտիկների հետ:
Ներկայացնել դրանց նշանակությանը և կիրառման ոլորտները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրել բնական օրգանական միացությունների դասերը, դրանց սինթեզի եղանակները,
 լուսաբանել դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանցով պայմնավորված
նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 քննարկել բնական միացությունների սինթեզի եղանակները, կենսագործունեությունը:,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .
 կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում՝ կենսաակտիվ միացությունների սինթեզ
իրականացնելիս:
 օգտվել տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից և մշակելով ստացված տվյալները, անել
եզրահանգումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Օրգանական բնական միացությունների դասակարգում, դրանց տեսակները: 2.Երկֆունկցիոնալ
միացությունները որպես կապող օղակ: 3.Լիպիդների, վիտամինների, տերպենների, ֆենոլային
միացությունների, հակաբիոտիկների կառուցվածքները, դրանց նշանակությանը և կիրառման ոլորտները,
սինթեզը: 4.Հակաօքսիդիչ հատկություններ: 5.Ակտիվ թթվածնի կապման եղանակները: 6.Բնական անալոգ
դեղաձևերի սինթեզի տրամաբանությունը պիրիմիդինային անոլոգների օրինակով: 7.Բնական
վիտամիններ, առողջ սնունդ, դասակարգում, կիրառում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.В.В. Племенков, Введение в химию природных соединений, Казань, 2001, 376 с.
2.Т.С. Морозкина, Витамины, Практическое руководство,2012.
3.Кэтрин Прайс, Витамания: история нашей одержимости витаминами, пер. с англ. Е. Погосян, К. Логинова,
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015, 292 с.

1. 0603/Բ16
2. Թունաբանական քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 4
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել թունաբանական քիմիա առարկայի հետ, օրգանիզմում թունավոր նյութերի
քիմիական փոխարկումներիn և նրանց մետաբոլիտներին, թունավոր նյութերի անջատման, բացահայտման մեթոդներին: Որակական և քանակական որոշման եղանակներին:
9.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ներկայացնել թույների, թունավորումների, հակաթույների դասակարգումը
լուսաբանել դրանց ազդեցության մեխանիզմների մասին,
մեկնաբանել քիմթունաբանական հումքից անջատված մի շարք թունավոր և ուժեղ ազդող
նյութերը,

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.



մեկնաբանել հոգեմետ նյութերի թունաբանական ազդեցությունը, դեղամիջոցների ազդեցությունը
օրգանիզմի վրա,
տարբերակել անօրգանական նյութերի թունաբանական բնութագերը, մետաղական թույների
ներթափանցումը, բաշխումը և մետաբոլիզմը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել փաստերը և անել համապատասխան եզրահանգումներ.
 աշխատել թիմում և լուծելու առաջադրված պրոբլեմները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
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2․2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Թունաբանական քիմիայի առարկան և խնդիրները, ուղղությունները: 2․Թույների և հակաթույների
դասակարգում, թունավոր չափաքանակների և կոնցենտրացիաների դասակարգում: 3․Քիմիական
նյութերի փոխազդեցությունը թույների ընկալիչների հետ: 4․Թույների և կենսաբանական միջավայրի
ֆիզքիմիական բնութագիրը, որոնք ազդում են թունավորման մեխանիզմի վրա: 5․Քսենոբիոտիկների ներթափանցման, ներծծման բաշխման և արտազատման հնարավոր մեխանիզմները: 6․Օրգանիզմից մի շարք
թունավոր նյութերի արտազատման և որոշման մեթոդներ: 7․Դեղային թունավորումների ընդհանուր
բնութագիրը: 8․Որոշ դեղերի քիմթունաբանական հետազոտությունների արդյունքները: 9․Բույսերի
թունաբանական դասակարգումը: 10․Կենդանական ծագման թույներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.С.Н. Буршина Токикологическая химия Саратов 2016, թերի է
2. Е. Н. Вергейчика Токикологическая химия . Москва «МЕДпресс-информ» 2012

1. 0603/Բ21
2. Սննդի քիմիա
4. 5 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 6
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին մատուցել խորացված գիտելիքներ սննդի քիմիայի բնագավառում: Ծանոթացնել
հիմնական և երկրորդային սննդային նյութերի հետ: Պատկերացում տալ սննդային անվտանգության
մասին
9.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 համադրել սննդի մեջ օգտագործվող հիմնական և երկրորդական սննդանյութերի տեսակները,
 ներկայացնել տարբեր տեսակի սննդանյութերի մեջ վիտամինների, հանքանյութերի , սննդային
թթուների առկայությունը,
 առանձնացնել սննդային հավելումների և արհեստական սննդանյութերի տեսակները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 ներկայացնել ճարպերի քանակը և որակը սննդամթերքում,
 իրականացնել սննդային թթուների որոշումը,
 որոշել ազատ և կապված ջրի քանակը սննդամթերքում,
 որոշել նիտրատների և նիտրիտների քանակը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ,
 օգտագործել ստացված գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ և առօրյա կյանքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Բ6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի և
պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3․ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
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հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Առարկայի բովանդակությունը և հիմնական ուղղությունները: 2.Սնման տեսությունները և
սկզբունքները: 3. Մարսողական համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: 4. Ճարպերի, յուղերի և
լիպիդների կառուցվածքը և սննդային արժեքը: 5. Ածխաջրերի ընդհանուր բնութագիրը և նշանակությունը:
Սպիտակուցների ֆունկցիոնալ հատկությունները: 6.Սպիտակուցային անբավարարության խնդիրը
Երկրագնդի վրա: 7.Ընդհանուր տեղեկություններ վիտամինների մասին: 8.Հանքանյութերի դերը մարդու
օրգանիզմում: 9.Սննդային հավելումներ: 10.Արհեստական սննդանյութերի տեսակները: 11.Ջուր,
ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: 12.Հասկացություն սննդային անվտանգության մասին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Пищевая химия. Под общей ред. А.П.Нечаева.С.-Петербург, ГИОРД, 2015.
2.И.А.Рогов. Химия пищи, т.т.1 и 2, Колос, 2000.

1. 0608/Բ18
2. Սննդի տեխնոլոգիա
4. 5 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 6
5. դաս. - 3 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ սննդի տարբեր ոլորտների տեխնոլոգիաների, օգտագործվող
սարքերի

և

սարքավորումների

աշխատանքի

հետ:

Ուսանողին

ծանոթացնել

սննդամթերքի

արտադրության կազմակերպման, տեխնոլոգիական հիմնական փուլերի, ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


ներկայացնել սննդի (միս/մսամթերք, կաթ/կաթնեղեն, պտուղ/բանջարեղեն, հացամթերքներ,
հրուշակեղեն, ոգելից խմիչքներ, ոչ ոգելից ըմպելիքներ, հյութեր) արտադրական տեխնոլոգիաների
տեսական հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




գործնականում իրականացնել արտադրական պրոցես, կատարելագործել եղած տեխնիկական
միջոցները,
վերլուծել արտադրական պրոցեսում ծագող խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները,
աշխատել գործարանների որակի հսկման լաբորատորիաներում, ինչես նաև փորձագիտական
խմբերում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և
սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
2. սեմինարներ, քննարկումներ,
3. լաբորատոր աշխատանքներ,
4. գործնական աշխատանքներ,
5. այցելություններ սննդարտադրական տարբեր գործարաններ և որակի հսկման լաբորատորիաներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Սննդի արտադրության հիմնական սկզբունքները: Սննդի հատկությունները և մշակումը:
Ջերմության փոխանցման մեխանիզմները և ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների, սննդային և զգայական
բնութագրերի վրա: Ջրի ակտվություն (aw), ազդեցությունը սննդի վրա: Սննդի մշակման ազդեցությունը
զգայական բնութագրերի վրա:
Թեմա 2 Հումքի նախապատրաստում (չոր և թաց մաքրում, տեսակավորում ըստ ձևի, չափսի, գույնի,
քաշի), կեղևազատում, մանրացում: Ջերմային մշակում, ջերմահեռացում, սառեցում: Այս պրոցեսներին
հաջորդող գործողություններ. խառնում, ձևավորում: Սարքավորումներ հումքի նախապատրաստական
աշխատանքների համար: Հսկողության նմուշառման և ավտոմատ եղնակներ:
Թեմա 3 Սննդային բաղադրիչների բաժանում, խտացում, քամում, էքստրակցում, ֆիլտրում:
Սաքրավորումներ: Խմորում, ֆերմենտային տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 4 Ճառագայթում, սարքավորումներ, դոզավորում: Ճառագայման ազդեցությունը փաթեթավորման
վրա, ստուգման մեթոդներ` ֆիզիկական (ԷՊՌ, թերմոլյումինեսցենցիա), քիմիական և կենսաբանական:
Թեմա 5
Սպիտակեցնող նյութեր, սարքավորումներ, ազդեցությունը սննդի վրա: Պաստերացում,
սարքավորումներ, ազդեցությունը սննդի վրա:
Թեմա 6 Երեսպատում, ծածկույթներ, երեսպատման նյութեր, շոկոլադապատում: Տեխնիկական
պարամետրեր, սարքավորումներ:
Թեմա 7 Թխում և տապակում, բովում, սառեցում, սարքավորումներ: Թարմ մթերքի սառեցման ռեժիմներ:
Կրիոգեն սառեցում: Ազդեցությունը սննդի վրա:
Թեմա 8 Փաթեթավորում, փաթեթավորման նյութեր,(թուղթ, ապակի, մետաղ, պլասիկ) գազավորում,
վակուումացում, պիտակավորում, շտրիխ կոդ և այլ նիշավորումներ: Կնիքներ, տեսակները:
Փոխազդեցություններ փաթեթավորման և սննդի միջև: Պահեստավորում, պահպանման պայմաններ:
Արտադրական թափոններ, օգտագործումը որպես երկրորդային հումք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. P. Fellows, Food Processing Technology, Principles and Practice, Second Edition, CRC press, England, 2000, 575
p.
2. R. T. Toledo, Fundamentals of Food Process Engineering, 3-rd Ed., 2007, Springer, 579 p.
3. Institute of Food Technologists, Chicago, Food Chemistry and Experiments, 2000, 63 p.
4. T.A. Rashida Rajuva, P. P. Joy, A Food Technology Lab Manual, 2014, Kerala, 57p.

1. 0608/Բ27
2. Չափագիտություն
4. 5 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային

3. ECTS կրեդիտ 5
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին տալ գիտելիքներ ժամանակակից չափագրության և դրա էության վերաբերյալ: Ծանոթացնել
չափման միջոցների տեսակների, էտալոնների, ՀՀ-ում չափագիտության իրավական հիմքերի, պետական
չափագիտական հսկողության հետ:
9.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել չափումների տեսակները, դրանց դասակարգումը, չափման սանդղակները,
 լուսաբանել չափագիտական հսկողության և վերահսկողության ոլորտները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 հասկանալ և վերլուծել կիրառման ոլորտները,
 տարբերակել չափման միջոցների տեսակները և էտալոնները
 կազմել հստակ պատկերացում ֆիզիկական մեծությունների միավորների համակարգի մասին
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 վերլուծել չափագիտական հսկողության և վերահսկողության ոլորտները և անել
համապատասխան եզրահանգումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
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Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
լուծել խնդիրները:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր տեղեկություններ չափագիտության մասին: 2.Չափումների տեսակները և մեծությունների
չափման սանդղակները, չափման տեսակների դասակարգումը: 3.Ֆիզիկական մեծությունների
միավորների համակարգը` հիմնական, լրացուցիչ և ածանցյալ միավորներ: 4.Չափման միջոցների
տեսակները և էտալոնները: 5.Չափման միջոցների ստուգաչափումը, դրա սխեմաները, մեթոդները, չափման միջոցների ստուգաճշտումը: 6.Չափագիտական գործունեության իրավական հիմքերը: 7.Պետական
չափագիտական հսկողությունը և վերահսկողությունը, դրանց իրականացման կարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մալխասյան Ա. Ց., ՙՍտանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության հավաստում
և որակի կառավարում, Երևան: Լեգալ Պլյուս, 2001թ.
2. ՀՍՏ 1.0-2004. Չափագիտության ազգային համակարգ: Հիմնական դրույթներ:
3. ՀՍՏ 1.2-2012. Չափագիտության ազգային համակարգ:

1. 0707/Բ25
2. Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 6-րդ` գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել ժամանակակից գիտելիքներ գեների, գենոմների և բջիջների կենսագործունեության վարաբերյալ, ներկայացնել գիտելիքներ սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի և ֆունկցիաների վարաբերյալ, ներկայացնել ժամանակակից մոլեկուլային-կենսաբանական
մեթոդները, այդ թվում, գենային ճարտարագիտության մեթոդները, և դրանց կիրառման ասպարեզը և
արդյունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.





բացատրել բջիջների բաժանման, աճի, մասնագիտացման մոլեկուլային մեխանիզմները և դրանց
կարգավորումը,
նկարագրել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և գործունեությունը,
հիմնական մոլեկուլային-գենետիկական պրոցեսների (ռեպլիկացիա, տրանսլյացիա,
տրանսկրիպցիա) կարգավորման մեխանիզմները,
վերլուծել գեների և գենոմների կառուցվածքն և գործառույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



իրականացնել ԴՆԹ-ի վերլուծություն և աշխատելու բջջային կուլտուրաների հետ,
կիրառել ունեցած գիտելիքները տեսական և գործնական խնդիրների լուծման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 կիրառել ունեցած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ,
 կատարել հետազոտական աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել ու
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լուծել խնդիրները:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություններ,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
պարապմունքներ աուդիո- և տեսանյութերի կիրառմամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Մոլեկուլային կենսաբանության հիմնական բացահայտումները ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կառուցվածքն ու
ֆունկցիաները, ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան, տրանսկրիպցիան և տրանսլյացիան, ԴՆԹ-ի վնասվածքները և
ռեպարացիան: 2.Մուտացիաների դասակարգումը: Ֆիզիկական և քիմիական մուտագեններ:
3.Սպիտակուցների կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: 4.Շապերոններ: 5.Պրիոններ: 6.Օնկոսպիտակուցներ:
7.Ազդանշանային ուղիների սպիտակուցներ: 8.Գեների և գենոմների կառուցվածքը «Մարդու գենոմ»
ծրագիրը:
9.Գենետիկական
դակտիլոսկոպիա:
10.Գենետիկական
ծագումնաբանություն:
11.Գենետիկական ախտորոշում: 12.Բջիջների
բազմացում, տարբերակում, տրանսֆորմացիա և
մալիգնիզացիա: 13.Ծերացումը և բջջի ծրագրավորված մահը (ապոպտոզ), նեկրոզ: 14.Ազդանշանային
մոլեկուլներ, ռեցեպտորներ, ազդանշանի փոխանցում: 15.Բջջի մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդներ:
16.Ռեկոմբինանտ սպիտակուցների` պատվաստանյութերի, հորմոնների և կենսաբանորեն ակտիվ
նյութերի ստացումը գենային-ճարտարագիտության մեթոդներով: 17.Նանոմասնիկների և քիմիական
արտադրության այլ միացությունների անվտանգության գնահատումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Альбертс Б., Основы молекулярной биологии клетки , Б. Альбертс, Д. Брей, К. Хопкин и др.; пер. с англ.
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, 768 с.
2.Жимулев И.Ф., Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2007
3.Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции М. Издательство Н-Л, 2010
4.Снегин Э. А. Введение в генотоксикологию. Белгород- ЛитКараВан, 2009.

1. 0604/Բ22
2. Սննդամթերքի ուսումնասիրման մեթոդներ
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, լաբ. – 3 ժամ
6. 6-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել խորացված և հիմնավորված գիտելիքներ սննդամթերքի ուսումնասիրման
գործընթացներում կիրառվող քիմիական և ֆիզիկական հետազոտման մեթոդների վերաբերյալ,
սննդամթերքի ուսումնասիրման գործընթացներում կիրառվող ժամանականից փորձագիտական
մեթոդների, հիմնական հասկացությունների, մեխանիզմների, և սարքավորումների հետ, ապահովել
բավականաչափ պատասխանատվություն լաբարատորիաներում և գիտական հաստատություններում
աշխատելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
2.գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության ոլորտներում
3.քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն,
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2.գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության վերահսկում,
3. օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում,
4.կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի
անվտանգության վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1.վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ5.Բացահայտել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը, առաջացած քիմիական աղտոտիչների
խմբերը:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Նմուշարկում և նմուշի նախապատրաստում: 2․Սարքավորումներ, նյութեր և ռեակտիվներ:
3.Փորձարկման նախապատրաստում: Փորձարկման արդյունքների մշակում: Արդյունքների ներկայացում:
5.Քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների ֆոտոմետրիկ որոշումների տեսակները:
6.Ատոմային-աբսորբցիոն մեթոդի կիրառությունը սննդամթերքներում և հումքում քիմիական նյութերի և
սննդամթերքի աղտոտիչների որոշման համար: 7.Չոր հանքայնացման մեթոդը և նրա կիրառությունը:
8.Քրոմատոգրաֆիա:
9.Տատանողական
սպեկտրոսկոպիայի
մեթոդները: 10.Ռեֆրակտոմետրիա:
11.Միկրոալիքային սպեկտրոսկոպիա: 12.Մասս-սպեկտրոսկոպիա: 13.Մեթոդների կիրառման ընդհանուր
պայմաննները: 14.Սննդամթերքներում և հումքում խանավության որոշման մեթոդներ: 15. Սննդամթերքներում և հումքում նյութերի որոշման էքստրակցիոն մեթոդներ:

1. 0604/Բ26
2. «ՀԲ» Դիսպերս համակարգերը սննդամթերքում
3. ECTS կրեդիտ 7
4. 7ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. – 3 ժամ
6. 3-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում կոլոիդ քիմիայի ուսումնասիրության առարկայի և
նրա խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ քիմիայի դերի և
նշանակության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. նկարագրել դիսպերս համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց ուսումնասիրման
ժամանակակից մեթոդները,
2. ձևակերպել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել հիմնական օրինաչափությունները, դրանցից բխող հետևությունները և
հնարավորությունները դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
4. կիրառել ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները սննդամթերքի հետազոտման համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .
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5. պարզաբանել դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսները, տալ համապատասխան
տեսական բացատրություններ,
6.գործադրել իր գիտելիքները սննդի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիաների իրականացման և
զարգացման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և
առարկայի/թեմայի սահմանումը:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ2. Առաջադրել գիտական հետազոտության խնդիրներ՝ գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի որոնման և
սեփական արդյունքների վերլուծության հիման վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. սեմինարներ, քննարկումներ,
4. լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական
հարցատոմսը բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կոլոիդ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: Մակերևութային
լարվածություն:
Թեմա 2. Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ, ֆլոտացիա:
Թեմա 3. Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, մակերևութային ակտիվ նյութեր:
Թեմա 4. Դիսպերս համակարգերի էլեկտրական հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ,
կրկնակի էլեկտրական շերտ:
Թեմա 5. Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածքը, մակերևույթների վերալիցքավորում, դիսպերս
համակարգերի կայունությունը, կոագուլում:
Թեմա 6. Կոպիտ դիսպերս համակարգեր, էմուլգատորներ և նրանց ազդեցության մեխանիզմը:
Թեմա 7. Միցելներ և նրանց առաջացումը, միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիա:
Թեմա 8. Դիսպերս համակարգերի և բարձրամոլեկուլային միացությունների մածուցիկությունը և
ֆիզիկաքիմիական մեխանիկայի տարրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.H-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, 2003..
2.Ф.Д. Зимон, Коллоидная химия, Учебник для вузов, 3-е изд., Москва, 2003 г.
3.Ա.Ժ. Համբարձումյան, Շ.Ա. Մարգարյան, Փորձարարական կոլոիդ քիմիա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013թ.,
184 էջ:

1. 0608/Բ27
2. Կենցաղում կիրառվող հավելուկներ
3. ECTS կրեդիտ 5
4. 4ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողներին գիտելիքներ կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ քիմիական
միացությունների

վերաբերյալ:

Ձևավորել

օգտագործվող հավելանյութերի մասին:

պատկերացումներ

սննդի

արտադրություններում

Ծանոթացնել ուսանողին կենցաղում օգտագործվող

ժամանակից քիմիական նյութերի հիմնական դասերի և որակի հսկման մեթոդների հետ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.





հիմնավորել կենցաղում օգտագործվող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
նկարագրել հումքի և պատրաստի արտադրանքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում կենցաղում օգտագործվող միջոցների
կիրառման ժամանակ,
ներկայացնել կենցաղում օգտագործվող միջոցների կազմակերպչական հիմունքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ .
 կանխատեսել կիրառվող միջոցների ազդեցությունը հումքի և սննդի անվտանգության վրա,
 բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում կենցաղում կիրառվող
քիմիական միացություններում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ,
 վերլուծել կիրառվող միջոցների անվտանգության մակարդակի բարձրացման ժամանակակից
մեթոդներն ու մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել ստացված տվյալները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Բանավոր 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց: Միավորների
քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Կենցաղում կիրառվող քիմիական միացությունների հիմնական դասերը: 2.Սննդում օգտագործվող
հավելանյութերի դասակարգում։ 3.Դրանց կիրառման պատճառները։ 4.Պահածոյացնող նյութեր։
5.Հակաթթվեցուցիչ: 6.Լվացող միջոցների ընտրության հնարավորությունը ըստ նպատակի: 7. Թթվայնության կարգավորիչ, փխրեցուցիչ, հակագնդիկացնող: 8.Ներկեր: Ժամանակակից ներկերի բաղադրությունը: Լաքեր: Պիգմենտներ: Խեժեր: Էմուլսիոն ներկեր: 9.Սոսինձներ: Բուսական և կենդանական
սոսինձներ: 10.Մածուկներ տարբեր նպատակների համար: 11.Կենցաղում կիրառվող յուղային
բաղադրություններ: 12.Փայտի մշակման քիմիական միջոցներ: 13.Պարֆումերիա և կոսմետիկա:
14.Կենցաղում կիրառվող նյութերի թունաբանական և հրդեհավտանգավորության բնութագրերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2005.-528 с
2.Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2003.-312с
3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and Biological
Materials, Foods and Beverages// J. Anal. At. Spectrom.,2001. No.16. - P.421-446.
4.J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.

1. 0608/Բ28
3. ECTS կրեդիտ 5
2. Արտադրական տեխնոլոգիաներ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3 ժամ, լաբ.-2 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ներկայացնել սննդի տարբեր ոլորտների տեխնոլոգիական հիմնական փուլերը,
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առանձին փուլերի ընթացքում տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները, ծանոթացնել
սննդամթերքի արտադրության կազմակերպմանը, կենդանական և բուսական ծագման հումքի և
մթերքների ստացմանը, պահպանմանը, վերամշակմանը և փաթեթավորմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել սննդի (կենդանական/կաթնամթերք, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդամթերք,
մսամթերք, ձկնամթերք/ և բուսական/հաց, հրուշակեղեն, պտուղ-բանջարեղեն, պահածո, խմիչքներ, ոչ
ոգելից ըմպելիքներ, հյութեր) արտադրական տեխնոլոգիաների տեսական հիմունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. գործնականում իրականացնել արտադրական պրոցես և կատարելագործել եղած տեխնոլոգիաները:
4.Վերլուծել արտադրական պրոցեսում ծագող խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները:
5.Աշխատել գործարանների որակի հսկման լաբորատորիաներում, ինչպես նաև փորձագիտական
խմբերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Գ2. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
վերլուծության, համադրման և համեմատության գործընթացներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
2.Սեմինարներ, քննարկումներ,
3.Լաբորատոր աշխատանքներ,
4.Այցելություններ սննդարտադրական տարբեր գործարաններ և որակի հսկման լաբորատորիաներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 «Սննդի արտադրության հիմնական սկզբունքները, սննդի հատկությունները և մշակումը»
Թեմա 2 «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»
Թեմա 3 «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»
Թեմա 4 «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»
Թեմա 5 «Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա»
Թեմա 6 «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»
Թեմա 7 «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ R. T. Toledo, Fundamentals of Food Process Engineering, 3-rd Ed., 2007, Springer, 579 p.
2. И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. Обшая технология мяса и мясопродуктов. Mосквa - «Колос». 2000. - 367 c.
3. А. М. Шалыгина, Л.В. Калинина. Обшая технология молока и молочных продуктов. Москва «Колос»
2004. – 198 c.
4. Л.Я. Ауерман. Технология хлебопекарного производства. Санкт-Петербург. 2005. с. 416.
5. Institute of Food Technologists, Chicago, Food Chemistry and Experiments, 2000, 63 p.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 0608/Բ35
2. Արտադրության կազմակերպման հիմունքներ
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Նկարագրել
ժամանակակից
տեխնիկայի
և
տեխնոլոգիաների
առանձնահատկությունները,
արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման էությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 բնորոշել արտադրության մեջ օգտագործվող հիմնական և օժանդակ նյութերի, հումքի, վառելիքի,
էլեկտրաէներգիայի և ջրի տեսակարար ծախսերը, արդի միտումները, զարգացման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 որոշել արտադրության կազմակերպման և տեղաբաշխման նախընտրելի ձևերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Բ6. Կանխատեսել սննդային հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, օգտագործել հումքի և
պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
Սեմինարներ, քննարկումներ,
Գործնական աշխատանքներ,
Լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Բանավոր քննություն` 5 հարցից բաղկացած քննական տոմսերով, ընդհանուր 20 միավոր: Միավորների
քայլը` 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Արտադրական գործընթացի ընդհանուր նկարագիրը: 2.Արտադրական գործընթացը, դրա կազմը և
դասակակարգումը: 3.Արտադրության տիպերը, դրանց տեխնիկատնտեսական նկարագիր: 4.Արտադրական ցիկլն և դրա կառուցվածքը: Արտադրական գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները և կատարելագործման արդի միտումները: 5.Արտադրական գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները: Արտադրության կազմակերպման մեթոդները: 6.Արտադրական ցիկլի տևողության կրճատման ուղիներն որպես
արտադրական գործընթացների կատարելագործման արդի միտումներից մեկը, ձեռնարկության
արտադրական կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները: 7.Արտադրության պլանավորման հիմունքներ, սկզբունքներ, նպատակ, պլանավորման տեսակները և մեթոդները: 8.Վաճառքի պլանավորում:
9.Արտադրական պլանավորման ընթացակարգեր: 10.Նյութատեխնիկական պահանջմունքների պլանավորում: 11.Աշխատանքի և անձնակազմի պլանավորում: Ֆինանսների պլանավորում: 12.Սննդամթերքի
արտադրության կազմակերպման առանձնահատկությունները, օրենսդրական դաշտի կարգավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002.-528 с
2.Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005, 312с.
3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and Biological
Materials, Foods and Beverages, J. Anal. At. Spectrom., 2001, No.16, p. 421-446.
4. Velisek J., Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.
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1.0610/Բ02
4. 3 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ` աշնանային

2. Կենսատեխնոլոգիա
3. ECTS կրեդիտ 3
5. դաս. – 2 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ուսուցանել կենսատեխնոլոգիայի ընդհանուր դրույթները` խնդիրները, բաժինները,
մեթոդները, բիոօբյեկտների ստացման մեթոդաբանությանը (ներառյալ` գենինժեներային) և կուլտիվացման
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

Նկարագրել կենսատեխնոլոգիայի զարգացման էտապները, խնդիրները և նպատակները,
հետազոտման օբյեկտները և մեթոդները
Ձևակերպել բիոօբյեկտների (մանրէ, բուսական և կենդանական բջիջ, կենսամոլեկուլներ) ստացման
և կուլտիվացման առանձնահատկությունները:
Պարզաբանել
ինժեներիայի
ֆերմենտները
(ռեստրիկտազներ,
տրանսպոլիմերազներ,
տրանսկրիպտազներ, ռեվերտազներ և այլն):

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.




վերլուծել և հասկանալ կենսատեխնոլոգիայի հետազոտման առարկաները և մեթոդները,
մակերեսային և խորը կուլտիվացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել և գնահատել կենսատեխնոլոգիաների առավելություններն ու թերությունները,
սննդարդյունաբերության բնագավառում նրանց կիրառման ոլորտները,
վերլուծել
և հասկանալ
գենային մակարդակով
օրգանիզմներում
փոփոխություններ
(մուտացիաներ) մտցնելու դրական և բացասական կողմերը:

գ. ընդհանրական կարողություններ.


վերլուծել և գնահատել սննդարդյունաբերության մեջ կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների
կիրառման հնարավորություններն ու սահմանափակումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ձևակերպել սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի հիմնական տերմինաբանությունը և
առարկայի/թեմայի սահմանումը:
Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Բանավոր քննություն` 5 հարցից բաղկացած քննական տոմսերով, ընդհանուր 20 միավոր: Միավորների
քայլը` 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսատեխնոլոգիայի զարգացման էտապների, խնդիրների և նպատակների, հետազոտման օբյեկտների և
մեթոդները: Բիոօբյեկտների (մանրէ, բուսական և կենդանական բջիջ, կենսամոլեկուլներ) ստացման և
կուլտիվացման առանձնահատկությունները: Գենային ինժեներիայի ֆերմենտների (ռեստրիկտազներ,
տրանսպոլիմերազներ, տրանսկրիպտազներ, ռեվերտազներ և այլն):կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների,
սարքավորումների և տեխնոլոգիական սխեմաների, արտադրության ասեպտիկության և սանիտարահիգենիկ նորմերը: Գենային ինժեներիայի ֆերմենտների (ռեստրիկտազներ, տրանսպոլիմերազներ,
տրանսկրիպտազներ, ռեվերտազներ և այլն):

Հիմնական գրականության ցանկը
1.
2.

Ա.Սաղյան, Ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիատոկուցների քիմիա, Երևան, 2010, 392 էջ:
Սաղյան Ա.Ս. Կենսատեխնոլոգիա , Դասագիրք, , Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, 412 էջ:

143

1. 0608/Բ2
2.Համապատ. գնահատում և որակի վերահսկում
3. ECTS կրեդիտ 6
4. 6.ժամ/շաբ.
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 3 ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողին ներկայացնել համապատասխանության գնահատման ձևերի (համապատասխանության
հավաստում, հավատարմագրում և տեխնիկական կանոնակարգերի, պահանջների)հետ, համապատասխանության գնահատման պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողության հետ, որակի
համակարգերի կառավարման հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.




ներկայացնել համապատասխանության գնահատման եղանակները.
ներկայացնել արտադրանքի, աշխատանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացումը, համապատասխանության մասին հայտագրումը, դրանց իրականացման սխեմաները,
լուսաբանել ԻՍՕ 9000 շարքի ստանդարտների հիմնական սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



վերլուծել որակի համակարգերի կառավարման սահմանված և ենթարկվող պահանջները.
տարբերակել համապատասխանության գնահատման հիմնական սկզբունքները և կազմակերպություններում դրանց ներդրման ապահովման գործոնները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել որակի վերահսկման տվյալները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
Բ4. Գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա:
Գ4. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում :
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Քննական հարցատոմսը
բաղկացած է 5 հարցից՝ միավորների քայլը` 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Համապատասխանության հավասարման էությունը, նպատակները իրավական հիմքերը ՀՀ-ում:
2.Համապատասխանության հավասարումը և տեխնիկական խոչընդոտներն առևտրում: 3.Համապատասխանության հավասարման սկզբունքները և իրականացման կանոնները: 4.Սերտիֆիկացման մարմինների
հավատագրումը: Փորձակման լաբորատորիաների հավատարմագրումը: 5.Արտադրանքի համապատասխանության հավաստումը. արտադրանքի սերտիֆիկացման կարգը և նորմատիվ փաստաթղթեր:
6.Սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատասխանության հսկողությունը: 7.Որակի համակարգերի
սերտիֆիկացումը, որակի աուդիտը, որակի մրցանակները և ինքնագնահատման գործընթացը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մալխասյան Ա. Ց., ՙՍտանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության հավաստում և որակի
կառավարում՚ -Եր.: Լեգալ Պլյուս, 2001թ.
2.ՀՍՏ 5.3-2005. Համապատասխանության հավաստման համակարգ: Արտադրանքի սերտիֆիկացում:
3.ՀՍՏ 5.9-2000. Համապատասխանության հավաստման համակարգ: Ծառայությունների սերտիֆիկացում:

1. 0608/Բ2
2. Ստանդարտացում
4. 6 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային
8.

3. ECTS կրեդիտ 6
5. դաս. – 3 ժամ, գործ. – 3 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
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Ուսանողին ներկայացնել ՀՀ-ում ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման հետ:
Տալ գիտելիքներ ժամանակակից ստանդարտացման, դրա էության և տնտեսության մեջ նրա դերի մասին:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել ստանդարտացման հիմունքները և նրա իրավական հիմքերը,
լուսաբանել ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի, ստանդարտների տեսակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



հասկանալ և վերլուծել կիրառման ոլորտները,
տարբերակել միջազգային, տարածաշրջանային ստանդարտացումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 վերլուծել ստանդարտացման տվյալները և անել համապատասխան եզրահանգումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել սննդի անվտանգության ժամանակակից սկզբունքները, ձևակերպել հիմնախնդիրները:
Բ3. Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում,
2. Առաջադրված պրոբլեմների լուծման եղանակների ընտրություն և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը՝ 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
2.2-րդ ընթացիկ քննություն, գրավոր, 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով,
ընդհանուրը 10 միավոր, միավորների քայլը՝0.5;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ստանդարտացման էությունը և դերը տնտեսության զարգացման մեջ: Ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթերը, ստանդարտների տեսակները և դրանց կիրառումը: 2.Ստանդարտացման տեսական
հիմունքները և հեռանկարային ուղղությունները: Ազգային ստանդարտների մշակման և ընդունման կարգը,
ստանդարտացման բնագավառի տեղեկատվական ապահովումը: 3.Ստանդարտացման զարգացման նոր
սկզբունքները, ուղղությունները և բնագավառի զարգացումը ՀՀ–ում: 4.Տեխնիկատնտեսական և
սոցիալական տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգը, ՏՏՍՏ ԴԿ
ազգային համակարգը: 5.Գծիկային կոդավորում: Ստանդարտացումը միջազգային, տարածաշրջանային և
ազգային մակարդակով, ստանդարտացումը արտասահմանյան երկրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մալխասյան Ա.Ց. ՙՍտանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության հավաստում և որակի
կառավարում՚ -Եր.: Լեգալ Պլյուս, 2001թ.
2.ՀՍՏ 1.0-2001. Ստանդարտացման ազգային համակարգ: Հիմնական դրույթներ:
1. ՀՍՏ 1.2-2011. Ստանդարտացման ազգային համակարգ: Ազգային ստանդարտների մշակումը:
2. ՀՍՏ 52-97. Ստանդարտացում և գործունեության հարակից տեսակներ: Տերմիններ և
սահմանումներ:

1․608/Բ32

2. Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների
3. ECTS կրեդիտ 3
արտադրական չափանիշներ
4․ 3 ժամ/շաբ․
5. դաս. - 2 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային
խմիչքների արտադրական տեխնոլոգիաների և օգտագործվող սարքերի աշխատանքի մասին:
 Ուսանողին ծանոթացնել ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության
կազմակերպման, տեխնոլոգիական հիմնական փուլերի, ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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կտիրապետի ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների (սպիրտային և լիկյորա-օղի, գարեջուր և
ոչ ալկոհոլային խմիչքների, գինի) արտադրական տեխնոլոգիաների տեսական հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .
 կարողանա կազմակերպել արտադրական պրոցես, կատարելագործել տեխնոլոգիաները եղած
տեխնիկական միջոցներով:
վերլուծել արտադրական պրոցեսում ծագող խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները:
 աշխատել գործարանների որակի հսկման լաբորատորիաներում, ինչպես նաև փորձագիտական
խմբերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Լուսբանել սննդի անվտանգության ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ1. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Բ7. Կիրառել գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի որակի բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ:
Գ1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների և հոդվածների ձևով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ,
 այցելություններ սննդարտադրական տարբեր գործարաններ և որակի հսկման լաբորատորիաներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Բանավոր 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց: Միավորների քայլը
1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների դասակարգումը և բնութագրերը: Օգտագործվող
չափման միավորները, տերմինները և հասկացությունները: Լուծույթներ և դրանց արտահայտման ձևերը:
Թեմա 2 Հումքի ընտրություն ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար: Օժանդակ
նյութեր (ջուր, գունանյութ, կոնսերվանտներ, թթվայնության կարգավորիչներ, շաքար, շաքար պարունակող
նյութեր, շաքարի փոխարինիչներ, օսլա, ածխաջրեր): Թեմա 3 Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության
համար բուսական հումքից հյութերի և թուրմերի պատրաստում: Հյութի ստացում, պահածոյացում,
գունաբացում, պահպահնում: Բուսական հումքից նյութերի արդյունահանում: Օշարակի և գունանյութի
պատրատում: Օշարակի պատրաստման հիմնական օրենքները, բնութագրերը, տեսակաները: Թեմա 4 Ոչ
ալկոհոլային
խմիչքների
արտադրության
վնասակար
միկրոօրգանիզմներ:
Վնասատու
միկրոօրգանիզմներին հայտնաբերման մեթոդներ: Միկրոբիոլոգիական վերահսկում: Թեմա 5 Ոչ
ալկոհոլային խմիչքների (գազավորված և ոչ գազավորված) արտադրական սխեմաներ և տեխնոլոգիական
պրոցեսներ:Թեմա 6 Ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն: Ջաջայի պատրաստման ժամանակակից
մեթոդներ: Թթվեցում: Խմորում: Էթանոլի թորում: Սպիրտի սառը մաքրում: Թեմա 7 Լիկյորի և օղու
արտադրություն: Արտադրության վնասակար միկրոօրգանիզմներ: Արտադրության միկրոբիոլոգիական և
սանիտարական վերահսկում: Թեմա 8 Փաթեթավորում, փաթեթավորման նյութեր (թուղթ, ապակի,
մետաղ, պլասիկ), գազավորում, վակուումացում, պիտակավորում, շտրիխ կոդ և այլ նիշավորումներ:
Կնիքներ, տեսակները: Պահեստավորում, պահպանման պայմաններ: Արտադրական թափոններ,
օգտագործումը որպես երկրորդային հումք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Fellows P., Food Processing Technology, Principles and Practice, 2nd Edition, CRC press, England, 2000, 575 p.
2. А.К. Дорош, В.С. Лысенко, Производство спиртных напитков, Киев, Либидь, 1995, с. 271.
3. Л.А. Оганисянц, М.В. Гернет, Р.А. Зайнулин, Р.В. Кунакова, Технология безалкогольных напитков, СанктПетербург, ГИОРД, 2015, с. 344.
4.. Դասախոսություններ և այլ նյութեր էլեկտրոնային կրիչով:
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1.0608/Բ38
4.
6.

2. Սննդամթերքի որակավորման կենսաֆիզիկական
3. ECTS կրեդիտ 3
մեթոդները
3 ժամ/շաբ.
դաս. - 2 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
7-րդ՝աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ձևավորել պատկերացում

սննդամթերքին

բնորոշ

ֆիզիկական

հատկությունների

մասին,

սննդամթերքին ներկայացվող, սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող հիմնական պահանջների
մասին, սննդամթերքի ֆիզիկական

պահպանակների

մասին, սննդի որակավորման ֆիզիկական

մեթոդների մասին, սննդի որակի գնահատման համար ոչ դեստրուկտիվ ֆիզիկական մեթոդների
կիրառման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





նկարագրել սննդամթերքին բնորոշ հիմնական ֆիզիկական հատկությունները,
բացատրել սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող հիմնական պահանջները,
նկարագրել և հիմնավորելու սննդամթերքի պահպանման նպատակով տարբեր ֆիզիկական
գործոնների կիրառման օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները,
բացատրել սննդամթերքի ֆիզիկական հատկությունները բնութագրող արժեքների որոշման
անհրաժեշտությունը սննդամթերքի որակավորման համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառելով սննդամթերքը բնութագրող տարբեր ֆիզիկական պարամետրերը (խտություն,
մածուցիկություն,
օպտիկական, էլեկտրական, ջերմային, սորբցիոն և այլ), կկարողանա
գնահատել սննդամթերքի որակը,
 բնութագրել սննդամթերքի ֆիզիկական պահպանակների ազդեցության մեխանիզմները և
առավելությունները,
 վերլուծել սննդամթերքի ֆիզիկական հատկությունները բնութագրող արժեքները՝
որակի
գնահատման նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական
տարբեր հարցեր լուծելու համար,
 իրականացնել իննուրույն հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական և կլինիկական
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները:
Բ2. Կիրառել իր գիտելիքները արտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներում, ձևակերպել
ու լուծել խնդիրները:
Գ3. Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և գիտելիքներ նաև
տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսուցման խոսքային մեթոդներ (դասախոսություն, բանավեճ),
2. ուսուցման զննական մեթոդներ (ՏՏ մեթոդների կիրառմամբ, պրեզենտացիա,
կենսաբանական բարդ գործընթացները պարզաբանող անիմացիաներ)
3. գործնական աշխատանքներ,
4. սեմինարներ,
5. բանավեճերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1.Բանավոր 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց:
Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Սննդամթերքին բնորոշ ֆիզիկական հատկությունները (զանգված, չափ, ծավալ, խտություն), սննդի
անվտանգության և որակավորման հարցում դրանց կարևորությունը: 2.Ջուրը որպես սննդամթերքի
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հիմնական բաղադրամաս: Ազատ և կապված ջուր: 3.Ջրի ակտիվություն, որոշման մեթոդները: 4.Ջրի
ակտիվության իջեցումը որպես սննդամթերքը փչացումից պահպանելու մեթոդների հիմնական
սկզբունք: 5.Ջրի ակտիվության արժեքը որպես սննդամթերքի որակի ցուցանիշ: 6.Սննդամթերքի
պահպանման ֆիզիկական մեթոդները: 7.Բարձր և ցածր ջերմաստիճանների, բարձր մթնոլորտային
ճնշման, բարձր լարման ելեկտրական դաշտի, մագնիսական դաշտի, միկրոալիքների, ուլտրամանուշակագույն, ռենտգենյան ճառագաթման և այլ ֆիզիկական գործոնների կիրառումը սննդի
անվտանգության ապահովման և պահպանման նպատակով: 8.Ֆիզիկական մեթոդներով սննդամթերքի
որակավորման առավելությունները: 9.Ոչ դեստրուկտիվ ֆիզիկական մեթոդների կիրառումը սննդի
որակի գնահատման համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Arana I., Physical properties of foods. Novel measurement tectique and applications. 2016, CRC Press, 420p.
2.Madgett R.E.,Development in Micriwave Food Processing, Manuscript in the book, Biotechnology and Food
Processing, 2000 Ed by Schwartzberg H.G., Rao M.A., Marcell Dekker ICN, New York.
3.Rahman S. «Food Properties Handbook» /2009 Publishier: CRC Press, ISBN 267 p.
4.Guttierrez A., Blasko J.,Molto E. Nonedestructive technologies for the Assesment of Physical characteristics of
foods. 2012, CRC PRESS, p.386
5.Anandha Rao M. Rheology of Fluid and Semisolid Foods Principles and Applications. Second Edition, 2007
Springer Science+Business Media, LLC, 477p.
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Քիմիայի ֆակուլտետը մագիստրոսի
ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Քիմիա»,
2. «Սննդի անվտանգություն»:

կրթական մակարդակում կազմակերպում է
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1.«ՔԻՄԻԱՅԻ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Քիմիա»

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

053101.01.7

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Քիմիայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգերի համաձայն
«Քիմիա» մասնագիտության շրջանակներում բակալավրի որակավորում ստացած դիմորդների
ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով
դիմորդները հանձնում են «Ընդհանուր քիմիա» քննություն:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.


Պատրաստել քիմիայի ժամանակակից գիտատեխնիկական քիմիայի մակարդակին
համապատասխան գիտելիքներով զինված, տնտեսության և գիտության տարբեր ոլորտներում
այդ գիտելիքների կիրառման հմտություններով օժտված մասնագետներ,



Լուսաբանել քիմիայի զարգացման ժամանակակից ուղղությունները,



Տալ խորը գիտելիքներ քիմիական ռեակցիաների ընթացքի վրա ելանյութերի կառուցվածքի և
ռեակցիայի պայմանների ազդեցության վերաբերյալ,



Տալ խորը գիտելիքներ նյութերի բնույթի և կառուցվածքի դերի մասին քիմիական և
կենսաքիմիական գործընթացներում:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7. ներկայացնել քիմիական գիտության և արդյունաբերության համապատասխան ոլորտներում
քիմիայի համապատասխան բաժինների կիրառման տեսական հիմունքները,
8. ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և վերլուծության արդի եղանակները
(նյութերի սինթեզի ու ուսումնասիրման
ժամանակակից մեթոդներ, տեսական և
քվանտաքիմիական
հաշվարկներ,
միացություններում
գործող
տարածական,
թերմոդինամիկական գործոններ, և այլն):
9. բացատրել և համակարգել քիմիային և, մասնավորապես, տվյալ մասնագիտացմանն
առնչվող տեղեկատվական տվյալները,
10. պարզաբանել անթափոն արտադրության կազմակերպման հնարավորությունները և
քիմիական աղտոտիչներով շրջակա միջավայրի աղտոտումը նվազագույնի հասցնելու
գործընթացները,
11. ներդնել ուսումնառության տարիներին ստացած տեսական գիտելիքները արտադրության
գործընթացում:
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
7. կատարել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտության
արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները,
8. օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար,
9. լուսաբանել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները և տալ որակական
ու քանակական գնահատական,
10. իրականացնել միացությունների կառուցվածքային նույնականացում և հատկությունների
ուսումնասիրություն:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
10. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
11. Վերլուծել առկա խնդիրները
հնարավորությունները,

և

գնահատել

դրանց

լուծման

համար

անհրաժեշտ

12. Պատրաստել գիտահետազոտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, հաշվետությունների կամ հոդվածների ձևով
ներկայացնել ստացված
գիտական և արտադրական տվյալները,
13. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
14. Փոխանցել գիտելիքներն ու հմտությունները գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքնային կուլտուրայի բարձրացմանը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը



առաջադրանքներ, զեկուցումներ և ռեֆերատներ
ստուգարք



2 ընթացիկ (գրավոր և բանավոր) և եզրափակիչ քննություն



մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են արդյունավետորեն աշխատել քիմիայի, հանքարդյունաբերության,
դեղագործութթյան և դեղարտադրության ոլորտներում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում,
ԲՈՒՀ-ում, հանրակրթական դպրոցներում, վարժարաններում: Մասնավորապես ՀՀ ԳԱԱ
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱՄ, «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական
կենտրոն», «Արիակ» ԳԱՄ; սննդի և դեղերի արտադրության և որակի վերահսկման
գիտահետազոտական լաբորատորիաներ («Տոնուս-Լես» ՍՊԸ («ԷՖ ԴԻ ԷՅ Լաբ» Սննդի և Դեղերի
Փորձաքննության Լաբորատորիա, «Darman test laboratories and research centre»), արտադրական
պրոցեսների և տարբեր արտադրանքների որակի վերահսկման քիմիական լաբորատորիաներ
(«Պարեն» արտադրական միավորում, Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիա ՓԲԸ, որակի հսկման բաժին, Գրանդ
հոլդինգ, «Հիտեքս պլաստիկ», «Արամիր», Նյու Պլաստ, «էկո Պլաստ» կենցաղային քիմիայի,
դեղագործական փոքր և մեծ արտադրամասերը «ESCO Pharm» ընկերություն, «Sigma Medicar»
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առևտրա-արտադրական ընկերություն, «Լիկվոր» ՓԲԸ, և այլն):
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության ընթացքում ուսանողների տրամադրության տակ է ֆակուլտետի բոլոր
ամբիոնների համակարգչային և տեխնիկական բազան: Ուսանողներն օգտվում են նաև քիմիական ՀՀ
ԳԱԱ քիմիական ինստիտուտների տեխնիկական հնարավորություններից
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ներկայացվող մագիստրոսական ծրագիրը կազմելու համար նախօրոք մանրակրկիտ
ուսումնասիրվել են բազմամյա փորձ ունեցող Մոսկվայի պետական համալսարանի, Սանկտ
Պետերբուրգի պետական համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի Մոնպելյեի,
Գերմանիայի Բոխումի, Կառլսրուհեի, Ռոստոկի, Իտալիայի Բոլոնիայի, ԱՄՆ-ի մի շարք
համալսարանների մագիստրոսական ծրագրերը: Հիմք ընդունելով վերը նշված ծրագրերի հիմնական
դրույթները, կազմվել է սույն մագիստրոսական ծրագիրը, որը նախատեսում է պատրաստել ավելի
խորը գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել տարբեր
ուսումնագիտական և արտադրական կազմակերպություններում:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

Ծրագրի կարևոր առավելությունը և նաև դրա դերի ու նշանակության մասին հավաստում են
շարունակական համագործակցությունը Գերմանիայի Դաշնության Ռոստոկի համալսարանի,
Էրազմուս ծրագրի շրջանակներում Զաառլանդի պետական համալսարանի, Մոսկվայի Լոմոնոսովի
անվ. պետական համալսարանի հետ: Ծրագրի արտասահմանյան գործընկերների բարձր
գնահատականները վկայում են ուսանողների մասնագիտական պատրաստվածությունը:
Հիշատակման է արժանի այն, որ ծրագրի շրջանավարտները նաև հաջողությամբ իրենց
գիտական գործունեությունը շարունակում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտասահմանյան մի
շարք առաջատար համալսարաններում:

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին
ներկայացվող պահանջներ
7. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական






Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք
տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի կոնցեպտուալ
հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, դասավանդման գործընթացում
նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,
դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական ծրագրի
կազմելու հմտություն
ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական
հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,
առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և ըստ
ուսումնական
գործընթացի
ժամանակացույցի
դրանք
իրականացնելու
պատասխանատվություն:

Հետազոտական


Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու
հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային գիտաժողովներում զեկույցներ,
դրամաշնորհներ),
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տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ ինֆորմացիայի
հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և արդիականության
կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում ուսումնական պրոցեսում,
ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական աշխատանքներում,
քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ,
մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ատենախոսական
աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:

Հաղորդակցման





լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն,
հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,
առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի A2 մակարդակին
համապատասխան),
թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, ծրագրեր,
մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր իրավիճակներում
համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն:

ՏՀՏ կիրառություն






հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,
հիմնական համակարչային հմտություններ (Word, Excel, Power point),
ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, Scopus և այլն)
օգտվելու հմտություն,
մասնագիտացմանը անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման հմտություններ։
ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր
գիտելիքներ ստեղծելու համար:

Այլ կարողություններ




Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման ձգտող,
ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,
անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

8. Մասնագիտական կարողություններ











Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության մասնագիտական
վերլուծության և գնահատման կարողություն,
հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու
կարողություն,
մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու
կարողություն:
քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական
վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,
քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային խմբեր
առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական
գործունեություն ծավալելու կարողություն,
քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան
կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն իրականացնելու
հմտություն,
հարակից
մասնագիտությունների
ներկայացուցիչների
հետ
համագործակցային
հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,
մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և
անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի իրադարձություններ
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կառավարելու կարողություն,
մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ,
շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը՝ կոնտենտը կառավարելու և
ապահովելու կարողություն,
մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն,
ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք բերած
ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,
լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու
ուսանողներին իրազեկում:

9. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան



գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային փորձ:
վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,

Մանկավարժական փորձ




առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին հատկացված
դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ առնվազն 3 տարվա
պասիվ պրակտիկ գործունեություն,
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման
դասընթացների:

Այլ պահանջներ


ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 4.0
(գործող դասախոսների համար)։
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«ՔԻՄԻԱՅԻ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
ոլորտներում քիմիական գիտելիքների կիրառման տեսական և
գործնական հիմունքները
Ա2
Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և
հետազոտության ու վերլուծության արդի եղանակները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման
արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական եղանակները

Ա3

Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և
համակարգելու քիմիային առնչվող տեղեկատվական տվյալները

Բ3

Ա4

Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել
հետազոտման արդյունքների վերլուծության որակական և
քանակական եղանակները

Բ4

Ա5

Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և
կատարելագործել այդ մեթոդները դրված գիտահետազոտական
խնդիրների լուծման նպատակով
Ա6
Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման
ունակություն գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների
պարզաբանման համար
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին,
նպաստել աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու
աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը
Գ2
Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական
աշխատանքներում, պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները
Գ3
Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր
մշակութային մակարդակը, ընկալել նոր տեղեկատվություն և
գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում

Բ2

Բ5

Բ6

Գ4

Գ5

Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու
հմտությունները գիտահետազոտական և արտադրական
գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար
Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող
գործընթացները, մեկնաբանել և տալ որակական ու քանակական
գնահատական
Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր
եղանակները, ելանյութերի կառուցվածքային և ռեակցիաների
հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման վրա
ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը
Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և
արտադրական խնդիրների վերլուծության, սինթեզի, համադրման,
համեմատության և ընդհանրացման գործընթացներում
Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել
միջոլորտային հետազոտությունների արդյունքները

Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ
տեղեկատվություն ստանալու համար:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Բ1Բ Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8

Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու -1

1602/Մ01

+

+

+

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

+

+

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-2

0309/Մ18

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0608/Մ31

+

+
+

+

+
+

+

Մասնագիտական դասընթացներ
Տեսական և համակարգչային քիմա

0604/Մ22

+

Տեսական օրգանական քիմիա

0603/Մ02

+

+

+
+

+

Բազմամբիոնային
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0603/Մ01
0604/Մ23
0608/Մ32

+

+

+

+

Մասնագիտացման դասընթացներ

Պարտադիր
Անօրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ

0608/Մ33

Ստերեոքիմիա և կոնֆորմացիոն անալիզ

0603/Մ19

+

Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա

0604/Մ25

+

Ֆիզքիմիայի ընտրովի գլուխներ

0604/Մ24

Նյութի կառուցվածքի նույնականացման
եղանակներ

0603/Մ20

+

+

+

Անալիտիկ քիմիայի ժամանակակից եղանակներ

0608/Մ34

+

+

+

+

+
+

+
+

+

156

+

+

+

+

Կամընտրական
Պինդ մարմնի քիմիա

0608/Մ35

+

+

+

+

Նյութագիտություն

0608/Մ36

+

+

+

+

Լուծույթների թերմոդինամիկա

0604/Մ26

Կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկա

0604/Մ27

Օրգանական սինթեզի ստրատեգիա

0603/Մ21

Արդի մոտեցումները բարձրամոլեկուլյար
միացությունների քիմիայում

0603/Մ22

Շրջակա միջավայրի հսկողության եղանակներ

0608/Մ37

Կենսաֆիզիկական քիմիա

0604/Մ28

Նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդներ

0603/Մ23

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Բազմամբիոնային
0603/Մ00
0604/Մ00
0608/Մ00

157

+
+

+

+

+

+

+

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Գիտական սեմինար

+

+

+
+

«ՔԻՄԻԱՅԻ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

1. 1602/Մ01
2. Օտար լեզու-1
4. 2ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ

3. ECTS 3 կրեդիտ
5. գործ. – 2 ժամ
7. Ստուգարքային

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.





կիրառել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումներ
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.






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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
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) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական
գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել
աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի
բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
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
 D. Philips, “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”, Longman, 2007.
 B. Rogers, “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007.
 Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
 ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012.
 Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014.
 Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016.

1. 1602 /Մ02
4. 2 ժամ/ շաբ.

2. Օտար լեզու-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS կրեդիտ 3
5. գործ. - 2 ժամ
7. Ստուգարքային

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. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
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չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական
գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել
աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի
բարձրացմանը, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
 անհատական և խմբային աշխատանք,
 ինքնուրույն աշխատանք,
 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.
 օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
 լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
 լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
 միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 D. Philips, “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”, Longman, 2007.
 B. Rogers, “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson, 2007.
 Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
 ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012.
 Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English, 2014.

Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing, 2016.

1. 0309/Մ18

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. - 2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք

3. ECTS կրեդիտ 3

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
 սովորեցնել աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.հենքի դերը իր մասնագիտությունում
2.ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
3.տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման
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HTML լեզու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4.ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
5.HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային
առնչվող տեղեկատվական տվյալները:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական
և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը
ապահովելու համար:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,
2015, 429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit
Press, 2013, 576 p.

1. 0608/Մ31
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3․ ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. -1 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 1-ին աշնանային
7. Ստուգարքային
8. Ծրագիրը նպատակ ունի.
 ուսանողներին մոտ ձևավորել պատկերացումներ հետազոտական աշխատանքի
իրականացման վերաբերյալ,
 ծանոթացնել ժամանակակից հետազոտման պլանավորման եղանակներին,
 ծանոթացնել ներկայումս օգտագործվող քիմիայի հետազոտական աշխատանքի մեթոդներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


ներկայացնել հետազոտական աշխատանք իրականացնելու կանոնակարգը,



ճանաչել կիրառվող մեթոդները,



բացատրել պլանավորման էությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը,



գործնականում իրականացնել հետազոտական աշխատանքի ճիշտ պլանավորում,



գործնականում իրականացնել հետազոտման մեթոդի ճիշտ ընտրություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 աշխատել հետազոտական խմբում,
 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում:
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 վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու
համար:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և
տալ որակական ու քանակական գնահատական:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություներ դիդակտիկ նյութերի կիրառմամբ (համակարգիչ, աղյուսակներ և այլն)
2. գործնական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Ստուգարք. Հիմնվելով բանավոր հարցման և կատարողականի հիման վրա
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։ Հետազոտման նպատակի օբյեկտի ընտրություն: Հետազոտման ժամանակակից
մեթոդները: Հետազոտման պլանավորում: Գրականության ուսումնասիրման եղանակներ և
շտեմարանները: Ուսումնասիրության հաջորդականություն և ռացիոնալ եղանակների
ընտրություն: Ստացված արդյունքների քննարկում և վերլուծություն: Գիտական աշխատանքի
ձևակերպում. Հոդված, թեզիս կամ թեզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1..Шайдаров Л.Г, Анализ органических соединений, Казань, 2013.
2. Анисимова Н.А., Идентификация органических соединений, 2009.

1. 0604/Մ22 2. Տեսական և համակարգչային քիմիա
3․ ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին հաղորդել խորացված գիտելիքներ քվանտաքիմիական ծրագրերում
օգտագործվող հիմնական մեթոդների վերաբերյալ,
 ծանոթացնել
ժամանակակից
քվանտաքիմիական
ծրագրերի
կիրառման
հնարավորություններին` քիմիական և կենսաբանական համակարգերի տեսական
ուսումնասիրությունների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու քվանտաքիմիական մեթոդները և դրանց տարբերությունները,
2. սահմանելու մոլեկուլի Z-մատրիցան և կառուցման հիմունքները,
3.ներկայացնելու քվանտաքիմիական ծրագրերի կիրառման հնարավորությունները
քիմիական և կենսաբանական համակարգերի տեսական ուսումնասիրությունների
համար:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.օգտագործելու HyperChem և Gaussian քվանտաքիմիական ծրագրերը,
2.գործնականում իրականացնելու քվանտաքիմիական հաշվարկներ մոլեկուլային
մեխանիկայի, կիսաէմպիրիկ, ոչ էմպիրիկ և խտության ֆունկցիոնալի տեսության
մեթոդներով,
3.գնահատելու մոլեկուլը բնութագրող կառուցվածքային պարամետրերը,
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4.վերլուծելու տեսական արդյունքները և համեմատել փորձնական տվյալների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
2.կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ3. Ուսումնասիրել
քիմիական համակարգերում
տեղի ունեցող գործընթացները,
մեկնաբանել և տալ որակական ու քանակական գնահատական:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում, պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Z-մատրիցա, դեկարտյան և ներքին կոորդինատներ: Դինամիկ հավասարումներ: ԲորնՕպենհայմերի մոտավորությունը: Պոտենցիալ էներգիայի մակերևույթ, ստացիոնար կետեր,
Հեսսիան մատրիցա: Մոլեկուլի երկրաչափության օպտիմիզացիա: Մոլեկուլային մեխանիկայի
ուժային դաշտերի մեթոդները: Կիսաէմպիրիկ մեթոդների առանձնահատկությունները: ՀարտրիՖոկի մեթոդը: Ինքնահամաձայնեցված դաշտի մեթոդը: Խոտորումների տեսություն: ՄյուլլերՊլեսեթի մեթոդը: Ոչ էմպիրիկ (ab initio) հաշվարկային մեթոդները: Բազիսային հավաքածուներ:
Խտության ֆունկցիոնալի տեսության մեթոդը: Փոխանակային և կորելյացիոն մեթոդներ:
HyperChem, Gaussian 09, GaussView քվանտաքիմիական ծրագրեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. E. Lewars, Computational Chemistry, Springer, 2011, 666 p.
2. F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, John Wiley & Sons Ltd, 2006, 624 p.
3. T. Heine, J. Joswig, A. Gelessus, Computational Chemistry Workbook, Wiley VCH, 2009, 232 p.
4. M.J. Frisch, Gaussian 09, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
5. М.Е. Соловьев, М.М. Соловьев, Компьютерная химия, М.: Солон-Пресс, 2005, 535с.

1.0603/Մ24 2. Տեսական օրգանական քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել խորացված
գիտելիքներ օրգանական քիմիայի տեսության
բնագավառում: Ներկայացնել օրգանական միացությունների կառուցվածքի և ռեակցիոնունակության կապը: Ներկայացնել ռեակցիաների մեխանիզմների ուսումնասիրման եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



լուսաբանել օրգանական միացությունների կառուցվածք և ռեակցիոնունակության կապը,
գնահատել տարբեր գործոնների ազդեցությունը ռեակցիայի ընթացքի վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել սկզբունքները ռեակցիայի հնարավոր ընթացքը նկարագրելու համար: Մշակել
սինթեզի իրականացման օպտիմալ պայմանները՝ կատալիզատորի, ջերմաստիճանի,
լուծիչի ընտրություն,
 մեկնաբանել ռեակցիաների հնարավոր ընթացքը համաձայն ստացված փորձնական
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արդյունքների՜ ռեակցիոն կենտրոնները, միջանկյալ վիճակները, խմբերի փոխադարձ
ազդեցությունը ևայլն:
 օգտագործել իր գիտելիքները օրգանական միացությունների, այդ թվում նաև բնական,
կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված և այլ, սինթեզներ մշակելու, իրականացնելու,
վերլուծելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
 վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ,
 օգտագործել ստացված գիտելիքները ուսումնագիտական աշխատանքներում և հարկ
եղած դեպքում փոխանցել այն իրեն շրջապատողներին: Աշխատելու հետազոտական
խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման
վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 օրգանական միացությունների կառուցվածքի մոդելավորում,

քննարկումներ, թեմատիկ ցուցադրություններ, ռեֆերատիվ աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման՝
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր ընդհանուր արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
 2-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր՝ 10 միավոր ընդհանուր արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քիմիական կառուցվածքային տեսության ժամանակակից վիճակը:
Էլեկտրոնային
տեղաշարժերի և ազդեցությունների տեսություն: Օրգանական միացությունների կառուցվածքը և
ռեակցիոնունակությունը: Ռեակցիաների մեխանիզմի հետազոտման եղանակները: Անցումային
վիճակի տեսություն: Արոմատիկություն զուտ քիմիական ըմբռնումը, կապակցումը
ռեակցիոնունակության հետ:Կոշտ և փափուկ թթուների և հիմքերի տեսություն: Տաուտոմերիա:
Հետերոլիտիկ ռեակցիաների մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.J. March, M. Smith, March’s advanced Organic Chemistry. Wiley, NY 6-th ed, 2007, p.2374
2.Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. М., Бином, 2004, т. 1-4.
3.F. Carey,R.J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry Part, A, B, Springer, 2007, 7-th ed.
4.T.W. Solomons Grahamm, Organic Chemistry, 7-th ed, Wilej, NY, 2000, p.1257

1. 0603/Մ01 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
0604/Մ23
0608/Մ32
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 4 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

164

3. ECTS կրեդիտ 6





ուսանողներին ծանոթացնել քիմիական վերամշակման մեթոդներին
ուսանողներին ծանոթացնել քիմիայի զարգացման հիմնական ուղղություններին
ուսանողներին ծանոթացնել այլ գիտությունների հետ քիմիայի կապի, քիմիայում և
քիմիական արդյունաբերության մեջ դրա դերի ու նշանակության մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել քիմիայի դերը հարակից գիտությունների արդիական խնդիրների լուծման
մեջ,
 լուսաբանել քիմիայի զարգացման ժամանակակից ուղղությունները, առկա խնդիրները և
լուծման ուղիները,
 ներկայացնել ժամանակակից էներգիայի քիմիական աղբյուրները: Քիմիայի դերը
գյուղատնտեսության սննդամթերքի արդյունաբերության, էկոլոգիական խնդիրների
լուծման մեջ թմրամոլության խնդիրներում և նոր դեղերի կիրառման ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.




վերլուծել սինթեզի համար անհրաժեշտ հումքի վերամշակման եղանակները,
գնահատել քիմիայի դերը հարակից գիտությունների համար և քիմիական արդյունաբերության տեղը ընդհանուր տնտեսության համակարգում,
տարբերակել դեղանյութերի և թմրանյութերի տեսակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցել դրանց իրականացմանը,
 կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը,
ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, պասիվ ունկնդրում և բանավեճեր
2. Ռեֆերատներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Հիմնվելով բանավոր հարցման և կատարողականի հիման վրա
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ծանոթություն մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրների հետ և ֆիզիկական,
անօրգանական, անալիտիկ ու օրգանական քիմիաների դերը քիմիայի գիտության զարգացման
մեջ:: Ածխաջրածինների նավթ, բնական գազ, քարածուխ) բնական աղբյուրները: Վառելանյութի
ալտերնատիվ աղբյուրներ: Քիմիայի դերը գյուղատնտեսությունում և սննդի քիմիայում:
Դեղամիջոցների ազդեցությունը մարդու վրա և նոր դեղամիջոցների ծրագրավորում:
Թմրանյութերի դեմ մասնագիտական պայքարի միջոցների ընտրությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.П.Ничаев, Пищевая химия, С.-П.: Гиорд , 2007.
2.Наркотические и психотропные вещества, 2014, www// book. ariom.ru.
3.Р.С. Вартанян, Синтез основных лекарственных средств, Москва: МИА, 2005.
4.В.С. Петросян, Химия, человек и окружающия среда, Арм. Хим. Журн., 2009, 62, 5, c. 514.
5.R. Milcent , Chimic organique, EDP, Science, 2007.

1. 0608/Մ33
2. Անօրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
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6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ծանոթացնել անօրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներին
ծանոթացնել բնության մեջ քիմիական տարրերի տեղաշարժին, տարբեր ոլորտներում և
օրգանիզմում դրանց բաշխման օրինաչափություններին,


ուսանողներին տրամադրել տեղեկություններ կյանքի համար կարևոր գործընթացների
վերաբերյալ կապված սուպրամոլեկուլային կազմավորումների հետ,



ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում հատուկ մաքրության նյութերի ստացման և
դրանց մաքրության աստիճանը որոշելու անալիզի եղանակների մասին,



ծանոթացնել

նանոտեխնոլոգիաների

կիրառման

հնարավորություններին

քիմիայի,

բժշկության, ֆիզիկայի, կենսաբանության, էներգետիկայի և այլ բնագավառներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.





հիմնավորել բնության մեջ քիմիական տարրերի տեղաշարժի և բաշխման
օրինաչափությունները և կենդանի օրգանիզմում քիմիական տարրերի դերն ու
նշանակությունը,
ներկայացնել տարբեր ֆիզիկաքիմիական եղանակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր
ներդրումն ունի անօրգանական նյութերի ուսումնասիրման բնագավառում,
լուսաբանել նյութի քիմիական և ֆիզիկական հիմնարար հատկությունների վրա
մասնիկի չափսի ազդեցության հիմնական պատճառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.




պատկերացնել նանոմակարդակով ընթացող ֆիզիկական և քիմիական գործընթացների
մեխանիզմը,
պատկերացնել պինդ նյութերում քիմիական ռեակցիաների ընթանալու հնարավոր
մեխանիզմները և դրանց ղեկավարման հիմնական մոտեցումները,
իրականացնել անօրգանական նյութերի սինթեզում կիրառվող կատալիզատորների
արդյունավետության ամբողջական գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,



վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի
առանձնահատկությունների հիման
վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 ցուցադրություններ:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման՝
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր ընդհանուր արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
 2-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր՝ 10 միավոր ընդհանուր արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կլաստերներ, Թեմա 2. Համահալվածքներ, Թեմա 3. Պինդ լուծույթներ, Թեմա 4.
Միջմետաղամիացություններ (Ռոզերի, Լավեսի ֆազեր), Թեմա 5. Ոչ քանակաչափական
միացություններ, Թեմա 6. Իզապոլի միացություններ, Թեմա 7. Կոշտ և փափուկ թթուներ և
հիմքեր, Թեմա 8. Հազվագյուտ տարրեր, Թեմա 9. Հազվագյուտ հանդիպող տարրերի հիման վրա
լյումինեսցենտային նյութեր, Թեմա 10. d տարրերի քիմիան ջրային լուծույթներում, Թեմա 11.
Մոլիբդենային և վոլֆրամային կապույտ, Թեմա 12. Արյան աղեր, Թեմա 13. Բարձր
ջերմաստիճանային գերհաղորդիչներ, Թեմա 14. Կեղծ հալոգեններ և կեղծ հալոգենիդներ, Թեմա
15. Կարբորաններ, Թեմա 16. Սուպրամոլեկուլային քիմիա, Թեմա 17. Կարբոնիլներ, Թեմա 18.
Ֆերոցեն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Коллонг Р. "Нестехиометрия, Неорганические материалы переменного состава, Перевод с франц.,
М., "Мир", 1974.
2.Хаускофт К., Контебл Э. „Современный курс общей химии”. М. „Мир” 2002г.

3.Ю. В. Чистяков. Основы бионеорганической химии. М.: Химия, Колосс, 2007
4.Третяков Ю. и др., Неорганическая химия, М. Академия, 2007 г.

1. 0603/Մ19
2. Ստերեոքիմիա և կոնֆորմացիոն անալիզ
3.ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների գիտելիքները օրգանական միացությունների տարածական
կառուցվածքի, տարածական իզոմերների և կոնֆորմերների,հարթության մեջ
պատկերման եղանակների ստերեոքիմիական անվանակարգության վերաբերյալ;


պատկերացում
ձևավորել
օրգանական
միացությունների
քիրօպտիկական
հատկությունների, ստերեոքիմիական դասակարգման, ստերեոիզոմերների բաժանման
եղանակների և ստերեոսելեկտիվ սինթեզի վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել և տարբերակել ցիկլիկ և ացիկլիկ միացությունների տարածական
իզոմերները ,
 լուսաբանել մոլեկուլում տրված բացարձակ և հարաբերական կոնֆիգուրացիայով
ստերեոգեն կենտրոններ պարունակող միացության սինթեզի մոտեցումները,
 քննարկել տարածական գործոնների ազդեցությունը ռեակցիաների ընթացքի վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 օգտագործելու տարածական կոնֆորմերների և իզոմերների պրոյեկցիոն բանաձևերից,
 վերլուծելու և գնահատելու ստերեսելեկտիվ սինթեզի և ստերեոիզոմերների բաժանման
մեթոդները:
 օգտագործելու կոնֆորմացիոն անալիզի եղանակը ռեակցիայի ընթացքի, ստացված
արդյունքների, դրանց կառուցվածքային հարցերի պարզաբանման համար;

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում,
 հետևություններ անել մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ;
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել
այդ մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ3. Ուսումնասիրել

քիմիական համակարգերում

տեղի ունեցող գործընթացները,

մեկնաբանել և տալ որակական ու քանակական գնահատական:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի

167

արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում, բանավեճեր
2. ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանք (ռեֆերատներ, ցուցադրումներ)
3. գործնական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ստերեոքիմիական անվանակարգություն, դասակարգումը ըստ սիմետրիայի,
կոնֆիգուրացիոն իզոմերներ: Նյումենի , Ֆիշերի պրոյեկցիաներ և դրանցից
Կոնֆիգուրացիաների որոշման Կանի-Ինգոլդի-Պրելոգի կանոնը: Ցիկլերի
Միացությունների
քիրօպտիկական
հատկությունները,
բացարձակ
դիաստերեոմերներ, ռացեմատներ, ստերեոսելեկտիվ սինթեզի սկզբունքները:

կոնֆորմերներ և
օգտվելու կարգը:
ստերեոքիմիան:
կոֆիգուրացիա,

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Э.Илиел, С.Вайлен, М.Дойл. Основы органической стереохимии. Москва, БИНОМ, 2007г.
2. Ш. Бакстон, С.Робертс. Введение в стереохимию органических соединений, Москва, Мир,
2005г.
3. M. Smith, J. March, March’s advanced organic chemistry, NY, Wiley,6-th ed.,2007, 2374p.

1. 0604/Մ25
2. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի տարբեր
մեթոդների վերաբերյալ
 ուսանողներին տալ տարբեր սպեկտրոսկոպիական սարքերի վրա աշխաատելու
հմտություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. տիրապետելու մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի տարբեր մեթոդների
(էլեկտրոնային
կլանման, ինֆրակարմիր, Ռաման, ֆլուորեսցենտային, էլեկտրոնային պարամագնիսական և
միջուկային մագնիսական) տեսական հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
2. կիրառելու ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում,
3 .կողմնորոշվելու տրված խնդրի լուծման համար սպեկտրոսկոպիական մեթոդների ճիշտ և
համակցված ընտրության հարցում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.



վերլուծելու դրված խնդիրները և գտնել դրանց լուծման ուղիները,
աշխատելու ինչպես գիտական, այնպես էլ արտադրական լաբորատորիաներում և
հետազոտական խմբերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի
առանձնահատկությունների հիման
վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
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Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական
տոմս, յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի տեսական հիմունքները և մեթոդները: Մոլեկուլների հետ
լուսային ճառագայթի փոխազդեցության հիմնական օրինաչափությունները: Կլանման և
առաքման սպեկտրաչափական մեթոդներ: Տատանողական և պտտական սպեկտրներ. Ֆուրյեձևափոխման
ինֆրակարմիր
և
Ռաման
սպեկտրոսկոպիա:
Ֆլուորեսցենտային
սպեկտրոսկոպիա: Լիպերտի հավասարումը: Մագնիտիզմ. էլեկտրոնային պարամագնիսական և
միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի սպեկտրաչափություն: ԷՊՌ-ի հիմնական սկզբունքները:
Գերնուրբ փոխազդեցություն և գերնուրբ կառուցվածք: Քիմիական շեղում և նրա վրա ազդող
գործոնները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Շ.Ա. Մարգարյան, Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա, Երևան 2003, 176 էջ:
2. Շ.Ա. Մարգարյան, Կ.Ռ. Գրիգորյան, Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2017, 131էջ:
3. J. Lakowicz, Principles of fluorescence spectroscopy, Springer, 2006, 954 p.
4. Х. Гюнтер, Введение в курс спектроскопии ЯМР. М.: Мир, 1984, 478с.

1. 0604/Մ24
2. Ֆիզքիմիայի ընտրովի գլուխներ
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Միկրոսկոպիկ մոտեցումների հիման վրա մեկնաբանել ֆիզիկական քիմիայի որոշ
հայտնի հիմնադրույթներ, օրենքներ և հավասարումներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




կկարողանա մեկնաբանել թերմոդինամիկական օրենքները՝ ելնելով համակարգշրջապատ փոխկապակցությունից,
կիմանա հեղուկ-գոլորշի հավասարակշռության քանակական մեկնաբանությունը,
կհասկանա վիճակագրական թերմոդինամիկայի հիմնադրույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կկարողանա կատարել ինչպես հաշվարկային, այնպես էլ փորձնական տվյալների
քանակական մեկնաբանությունները,
ստացված գիտելիքները կարող է կիրառել ֆիզիկական քիմիայի տարբեր ոլորտներում
փորձնական և տեսական տվյալների մշակման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 վերլուծելու դրված խնդիրները և գտնել դրանց լուծման ուղիները:
աշխատել ինչպես գիտական, այնպես էլ արտադրական լաբորատորիաներում և հետազոտական
խմբերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
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գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի
առանձնահատկությունների հիման
վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ
 սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման՝
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր՝ 10 միավոր ընդհանուր արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր՝ 10 միավոր ընդհանուր արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համակարգ-շրջապատ փոխկապակցության հիման վրա թերմոդինամիկայի I և II օրենքների
ներկայացում:
Ռաուլի օրենքի մեկնաբանություն մոլեկուլային մակարդակով:
Վիճակագրական թերմոդինամիկան՝ որպես ֆիզիկական քիմիայի միկրոսկոպիկ և
մակրոսկոպիկ մոտեցումների կապակցող օղակ:
Բաց համակարգերում էնտրոպիայի վիճակագրական մեկնաբանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K. Laidler, J. Meiser, Physical Chemistry, Houghton Mifflin C., 1999, 1019p.
2. P. Atkins, Physical Chemistry, 7th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2001, 999 p.

1. 0603/Մ20

2. Նյութի կառուցվածքի նույնականացման
3. ECTS կրեդիտ 3
եղանակներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ , գործ. - 1 ժամ
6.
2-րդ՝գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել խորացված և հիմնավորված գիտելիքներ օրգանական նյութերի
ֆունկցիոնալ խմբերի քիմիական վարքի վերաբերյալ,
 ուսանողին ծանոթացնել ֆունկցիոնալ խմբերի որոշման որոշման էքսպրես մեթոդներին,
 ուսանողին ներկայացնել հիմնական այն մեթոդներին, որոնք հնարավորություն են տալիս
վերլուծել քիմիական միացությունների կառուցվածքային հարցերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.



ընտրել անհայտ միացության կառուցվածքի պարզաբանման ճանապարհները,
ներկայացել կատարվելիք աշխատանքների միանշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառել օրգանական միացությունների ՄՄՌ, ԻԿ, ՈՒՄ, Մասս սպեկտրների
վերլուծություն և հաստատել միացության կառուցվածքը,
 վերլուծել
տարբեր
ֆունկցիոնալ
խմբերի
առկայությամբ
պայմանավորված
փոխազդեցությունները անհայտ նյութերի որակական և քանակական բաղադրությունը
հաստատելու համար,
 բացահայտել այն երևույթները, որոնք կարող են նկատվել նկատվել ներմոլեկուլային
փոխազդեցությունների ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
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 վերլուծել ծառացած խնդիրներն և գնահատել համապատասխան ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ2.Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու համար:
Գ1.Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
2.լաբորատոր աշխատանքներ, քննարկումներ,
3.սեմինարներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. ՄՄՌ, ԻԿ, ՈՒՄ սպեկտրալ
եղանակները օրգանական քիմիայում: Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ անալիզ,
դրա ընթացքը: Տարբեր ֆունկցիոնալ խմբերի՝ ածխաջրածնային, հիդրօքսի, օքսո, կարբօքսի( նաև
դրա ածանցիալների), ցիանո, ամինո խմբերի, որոշման, տարբերակման եղանակները,
բնութագրական մեթոդների կիրառումը: Պերօքսիդային միացությունների` ալկիլպերօքսիդներ և
պերթթուներ, վերլուծության եղանակները: Ածխաթթվի ածանցյալների` ցիանատներ, միզանյութ,
ֆոսգեն, հայտնաբերման և որոշման եղանակները: Թվարկված խմբերի իդենտիֆիկացումը
սպեկտրալ եղանակներով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Р. Сильяерстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл, Спектроскопическая идентификация органических
соединений, М., БИНОМ,2011.с.546
2.Л.Г.Шайдаров, “Анализ органических соединений”, Казань, 2013.
3.Н.А.Анисимова, “Идентификация органических соединений”, 2009.

1. 0608/Մ34

2. Անալիտիկ քիմիայի ժամանակակից
3. ECTS կրեդիտ 3
եղանակներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ․- 1 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար տեսական գիտելիքներ տարբեր
բնագավառներում կիրառվող անալիզի ժամանակակից եղանակների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրել անալիզի առավել ժամանակակից քրոմատոգրաֆիական եղանակների
(ԲԱՀՔ, մազանոթային քրոմատոգրաֆիա), աշտարակային քրոմատոգրաֆիա, տեսական
հիմնադրույթները, դրանց առավելություններն ու սահմանափակումները,
 հիմնավորել անալիզի առավել ժամանակակից օպտիկական եղանակների (էմիսիոն
սպեկտրոսկոպիա, ատոմա-աբսորբումային սպեկտրոֆոտոմետրիա, ինդուկտիվորեն
կապված պլազմային սպեկտրոսկոպիա), ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր
սպեկտրոսկոպիա, տեսական հիմնադրույթները, դրանց առավելություններն ու
սահմանափակումները,


գիտակցնել անալիզի առավել ժամանակակից էլեկտրաքիմիական եղանակների
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(պոլյրոգրաֆիա, կուլոնաչափություն, բարձր հաճախականության
վոլտամպերաչափություն), տեսական հիմնադրույթները, դրանց առավելություններն ու
սահմանափակումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ընտրել անալիզի առավել նպատակահարմար և արդյունավետ եղանակ ցանկացած
օբյեկտի հուսալի վերլուծության, մշտադիտարկման և վերահսկողության համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
 վերլուծել առաջացած խնդիրները և գտնելու լուծման առավել նպատակահարմար
ուղիներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու
համար:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


պասիվ ունկնդրում, բանավեճեր,

 ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանք (ռեֆերատ, ցուցադրումներ):
12. Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասնթացի անցկացման ձևը և չափանիշները.

Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անալիզի ժամանակակից քրոմատոգրաֆիական եղանակների տեսական հիմունքները:
Ժամանակակից քրոմատոգրաֆիական եղանակների կիրառումը տարբեր բնագավառներում:
Անալիզի ժամանակակից օպտիկական եղանակների տեսական հիմունքները: Ժամանակակից
օպտիկական եղանակների կիրառումը տարբեր բնագավառներում: Անալիզի ժամանակակից
էլեկտրաքիմիական եղանակների տեսական հիմունքները: Ժամանակակից էլեկտրաքիմիական
եղանակների կիրառումը տարբեր բնագավառներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Г.К.Будников, В.Н.Майстренко, М.Р.Вяселев. Основы современного электроанализа.
М., «Химия», 2001.
2. D.Harvey. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill, 2000.
3. М.Отто, «Современные методы аналитической химии». 3-е издание, Москва,
«Техносфера», 2008.
4. Вершинин В.И., Аналитическая химия. Москва, «Академия», 2011.
1. 0608/Մ35
4. 2 ժամ/շաբ.
6.

2-րդ, գարնանային

2. Պինդ մարմնի քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 3
5. դաս. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ տալ պինդ նյութերի կառուցվածքի ու միկրոկառուցվածքի մասին, քննարկել պինդ նյութերի մասնակցությամբ ընթացող քիմիական
ռեակցիաների առանձնահատկություններն ու դրանց դասակարգման սկզբունքները,

172



ուսանողներին ներկայացնել պինդ ֆազում ընթացող քիմիական ռեակցիաների
մեխանիզմները, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով գազային և հեղուկ նյութերի
դերին այդ մեխանիզմներում,



ուսանողներին ծամոթացնել և քննարկել պինդ նյութերի ու դրանց մասնակցությամբ
ընթացող
ռեակցիաների
հետազոտության
մեթոդները,
հատկապես
մետաղագրաֆիական, էլեկտրոն-միկրոսկոպիական և ջերմային անալիզի մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 նկարագրել պինդ նյութերի կառուցվածքի ու միկրոկառուցվածքի բնութագրական տիպերը,
դրանց ազդեցությունը ինչպես դրանց հատկությունների, այնպես էլ քիմիական
ռեակցիաների վրա,
 վերլուծել պինդ նյութերի մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաների մեխանիզմների
բազմազանությունն ու դրանցում հեղուկ և գազային նյութերի մանակցության որոշիչ դերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 գնահատել և գործնականում կիրառել փոշենման պինդ նյութերի միկրոկառուցվածքի
ազդեցությունը ռեակցիաների մեխանիզմի և արագության վրա,
 կիրառել ջերմային անալիզի մեթոդները պինդ նյութերի ու դրանց մասնակցությամբ
ընթացող ռեակցիաների մեխանիզմի ու կինետիկայի հետազոտման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու
համար:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը,
ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու
պատասխան, դասախոսության վերջում` կարդացված նյութի ամփոփում, քննարկումներ
2. Ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (փրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցումներ)
12. Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացի անցկացման ձևը և չափանիշները.

Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պինդ մարմնի բնույթը, նրա կառուցվածքը և միկրոկառուցվածքը: 2. Քիմիական ռեակցիաները
պինդ ֆազում, նրանց դասակարգումը: տոպոքիմիական ռեակցիաներ;
3. Դիֆուզիոն
պրոցեսները պինդ ֆազում, ռեակտիվ դիֆուզիա: 4. Պինդ ֆազում ընթացող քիմիական
ռեակցիաների մեխանիզմն ու կինետիկան, գազային և հեղուկ ֆազերի դերը: քիմիական
տրանսպորտային ռեակցիաներ, կինետիկական և դիֆուզիոն տիրույթներ: 5. Պինդ նյութերի
սինթեզի մեթոդները, պինդ նյութերի սինթեզն այրման ռեժիմում - բարձրջերմաստիճանային
ինքնատարածվող սինթեզ (ԲԻՍ պրոցես): 6. Պինդ նյութերի կառուցվածքի և պինդ-ֆազային
քիմիական ռեակցիաների հետազոտության փորձարարական մեթոդները. օպտիկական և
էլեկտրոնային
միկրոսկոպիա,
ռենտգենաֆազային
անալիզ
ու
ռենտգենսպեկտրալ
միկրոանալիզ,
ջերմային
անալիզ
(Դիֆերենցիալ
ջերմային
անալիզ
(DTA)
և
Թերմոգրավիմետրիա (TGA): Դիֆերենցիալ սկանող կալորիմետրիա (DSC):
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1R.C. Ropp Solid State Chemistry by, Elsevier Science, 2003, 447 p.
2.James House. Principles of Chemical Kinetics, 2nd edition, Elsevier Inc., 2007, 326 p.
3.Хенней Н., Химия твердого тела, М., "Мир", 1971.
4.Будников П.П., Гинстлинг А.М. Реакции в смесях твердых веществ М., Стройиздат, 1971.
5.Коллонг Р. "Нестехиометрия, Неорганические материалы переменного состава". Перевод с франц.,
М.,"Мир", 1974.

1. 0608/Մ36
2. Նյութագիտություն
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ տեխնիկայում արդյունավետ օգտագործվող
նյութերի կազմության և հատկությունների օրինաչափությունների վերաբերյալ,


ուսանողներին ներկայացնել զանազան նյութերի ստացումը, կիրառման ասպեկտրները
քիմիայում, տեխնիկայում և արդյունաբերության մեջ,



ուսանողներին

ծանոթացնել

հատուկ

հատկություններով

նյութերի

ստացման

եղանակներին, և դրանց կիրառմանը տարբեր բնագավառներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.



նկարագրել կարևորագույն նյութերի ստացման և կիրառման բնագավառները,
գիտակցել մետաղական հենքով նյութերի և համաձուլվածքների ստացման օրինաչափությունները, ներկայացնել ոչ մետաղական հիմքով նյութերի՝ պլաստմասաների,
կերամիկական
նյութերի
ստացման
օրինաչափությունները
և
կիրառման
բնագավառները:

բ.. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 վերլուծել և գնահատել տարբեր արդյունաբերական նշանակություն ունեցող նյութերի
ստացման օրինաչափությունները,
 օգտագործել իր ստացած գիտելիքները ոչ մետաղական հիմքով նյութերի՝
պլաստմասաների, կերամիկական նյութերի ստացման նպատակով:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 գտվել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներից՝ ինտերնետ, գիտական հոդվածներ,
էլեկտրոնային գրականություն,
 օգտագործել իրենց գիտելիքները առաջադրված խնդիները վերլուծելու և գտնելու լուծման
ուղիները համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Դասակարգել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու
համար:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը,
ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդում սլայդների ցուցադրմամբ և պասսիվ ունկնդրում, ընթացքում` հարց ու
պատասխան, դասախոսության վերջում` կարդացված նյութի ամփոփում, քննարկումներ
2. ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանքներ (փրեզենտացիաների պատրաստում և զեկուցումներ)
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
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1.
2.
3.
4.
5.

յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մետաղները որպես պարզ նյութեր: Մետաղների հիմնական տեխնիկական հատկությունները:
Մետաղների բյուրեղացում: Մետաղական համաձուլվածքներ, վիճակների դիագրամներ: Երկաթածխածնային համաձուլվածքներ: Համաձուլվածքների տեսակները և ջերմամշակում, գունավոր
մետաղներ: Ոչ մետաղական նյութեր: Ռետինայի նյութեր, պլաստմասաներ: Ապակյա և
կերամիկական նյութեր: Սահմանափակ և անսահմանափակ լուծելիությամբ համաձուլվածքներ:
Ֆազերի օրենքը: Պինդ լուծույթների քիմիական միացություններ, մեխանիկական խառնուրդներ:
Գունավոր մետաղներ և համաձուլվածքներ: Զոդանյութեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Г.П. Швейкин, А.Л. Ивановский, Структура, свойства и применение новых неорганических
материалов, УРО РАН, 1998.
2.С.С. Горелик, М.Я.Дашевский, Материаловедение полупроводников и диэлектриков,М.: МИСИС,
2003.
3.М.Т. Короткин, Технология конструкционных материалов и материаловедение, Учебное пособие.
2004 г.
4. В.Б. Сажеен, Основа материаловедения, М:Тенс, 2005г., 155с.
5.R.L. Roger Eric Marchant, Diane S. Kukich, Louis A. Girifalco, John D. Venables, C. Kumar, N. Patel,
Enciklopedia Britanica . Ing 2019
.

1. 0604/Մ26
2. Լուծույթների թերմոդինամիկա
3․ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7 . Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողների մոտ ձևավորել լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունների
և նրանցում տեղի երևույթների թերմոդինամիկական մեկնաբանությունների մասին
գիտելիքներ,

ուսանողներին ծանոթացնել լուծույթների հետազոտման ֆիզիկաքիմիական մեթոդների
հետ,

ուսանողներին հաղորդել լուծույթների վերաբերյալ թերմոդինամիկական հիմնադրույթները և դրանց կիրառելիության հնարավորությունը լուծույթների ֆիզիկաքիմիական
հետազոտման փորձարարական գործընթացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 նկարագրելու լուծույթների, մասնավորապես հեղուկ լուծույթների, առանձնահատկությունները և դասակարգելու դրանք թերմոդինամիկական տեսանկյունից,
 ձևակերպելու հեղուկ լուծույթների թերմոդինամիկական հիմնադրույթները,
 բացատրելու լուծման պրոցեսի ընթացքում թերմոդինամիկական հատկությունների փոփոխման երևույթները,
 ներկայացնելու և լուսաբանելու լուծույթների հետազոտման ֆիզիկաքիմիական
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կիրառելու
տարբեր
ֆիզիկաքիմիական
մեթոդներ`
կալորիաչափություն,
խտաչափություն, մածուցիկաչափություն, մակերևութային լարվածություն, հեղուկգոլորշի ֆազային հավասարակշռություն և այլն, լուծույթների ուսումնասիրությունների
ժամանակ,
 կատարելու փորձնականորեն ստացված տվյալների քանակական մշակում և դրանց
հիման վրա տալու որակական մեկնաբանություններ,
 կիրառելու տեսական մոտեցումները փորձարարական տվյալների վերլուծման համար և
հաշվարկելու հավելյալ և թվացյալ մոլային թերմոդինամիկական մեծությունները,
 գնահատելու և բացատրելու լուծույթներում միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների
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բնույթը՝ ելնելով հաշվարկված թերմոդինամիկական մեծություններըշի արժեքներից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 դասակարգելու լուծույթները ըստ դրանց թերմոդինամիկական հատկությունների,
 կիրառելու տարբեր ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ լուծույթների ուսումնասիրման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական
գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի
առանձնահատկությունների
հիման վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինարներ, որոնք ընդգրկում են ուսանողների կողմից ինքնուրույն կատարած
ռեֆերատների, զեկուցումների ներկայացում և քննարկում,
3.լաբորատոր աշխատանքներ՝ ընտրված մեթոդներով լուծույթների ուսումնասիրման համար:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լուծույթների բաղադրություն: Լուծելիություն: Հենրի-Դալտոնի օրենքը: Պարցիալ մոլային
մեծություններ: Լուծույթի բաղադրիչների քիմիական պոտենցիալ: Ակտիվություն: Ակտիվության
գործակից: Լուծույթների դասակարգումը ըստ բաղադրիչի ստանդարտ վիճակի: Խառնման և
հավելյալ թերմոդինամիկական ֆունկցիաներ: Լուծույթների ծավալային հատկությունները:
Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները լուծույթներում: Նոսր լուծույթների կոլիգատիվ
հատկությունները. բյուրեղացման և եռման ջերմաստիճաններ, օսմոտիկ ճնշում, լուծված նյութի
մոլային զանգվածի որոշումը: Լուծույթների հագեցած գոլորշի. Ռաուլի օրենքը, շեղումը Ռաուլի
օրենքից: Հեղուկ լուծույթների մակերևութային երևույթները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. W.R. Fawcett, Liquids, Solutions, and Interfaces, New York: Oxford University Press, 2007.
2. K.J. Laidler, J.H. Meiser, B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, New York: Houghtan Mifflin Company, 4th
ed., 2003.
3. P.W. Atkins, Physical Chemistry, New York: Freeman, 8th ed, 2006, 1097p.
4. И. Пригожин, Д. Кандепуди, Современная термодинамика, Москва: Мир, 2002, 461 с.

1. 0604/Մ27
2. Կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկա
3․ ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկական
օրինաչափությունների վերաբերյալ,
 ուսանողներին

տեղեկացնել

բազմասուբստրատ

համակարգերի

առանձնահատկությունների և ֆերմենտատիվ ինհիբիցման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնելու կենսաքիմիական ռեակցիաների հիմնական հավասարումները,
 տարբերակելու դարձելի և ոչ դարձելի ինհիբիցման տեսակները,

լուսաբանելու ալոստերիկ փոխազդեցությունների էությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


գործնականում իրականացնելու ֆերմենտների ներկայությամբ ընթացող ռեակցիաների

176

ուսումնասիրություններ,
 կիրառելու իր գիտելիքները ֆերմենտների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների
ուսումնասիրություններում,
 գնահատելու ֆերմենտատիվ պրոցեսների կինետիկայի վրա միջավայրի ազդեցությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

1.

 կատարելու ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկական տվյալների վերլուծություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել քիմիայի ժամանակակից մակարդակը և հետազոտության ու վերլուծության
արդի եղանակները:
Բ6. Իրականացնել ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ, ի մի բերել միջոլորտային
հետազոտությունների արդյունքները:
Գ4. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ (սլայդների, հետաքրքիր նյութերի ցուցադրությունների օգտագործմամբ),
 դասախոսության ընթացքում ձեռքբերված նոր գիտելիքների ամրագրում լաբորատոր
աշխատանքների միջոցով,
 ուսանողների կողմից գիտելիքի ինքնուրույն ձեռքբերում նրանց հանձնարարված
թեմաների վերաբերյալ սեմինարների անցկացման միջոցով:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆերմենտներ
դրանց
ընդհանուր
բնութագիրը, դասակարգումը, նոմենկուլատուրան
կիրառությունը տարբեր բնագավառներում: Ֆերմենտատիվ կատալիզ: Միքաելիսի-Մենտենի
հավասարումը: Ֆերմենտ – սուբստրատային կոմպլեքսի առաջացման ստացիոնարության
պայմանը: Բազմասուբստրատ համակարգեր: Հաջորդական մեխանիզմ: Ֆերմենտատիվ
ինհիբիցում: Դարձելի ինհիբիցում: Ոչ դարձելի ինհիբիցում: Ալոստերիկ փոխազդեցություններ:
Թթվածնի կապումը միոգլոբինի և հեմոգլոբինի հետ: Հիլլի հավասարումը: Ջերմաստիճանի և
pH-ի ազդեցությունը ֆերմենտատիվ պրոցեսների կինետիկայի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.R. Chang, Physical Chemistry for the Biosciences, University Science Book, 2005, 678 p.
2. N.C. Price, R.A. Dwek, R.G. Ratcliffe, M.R. Wormald, Principles and Problems in Physical Chemistry
for Biochemists, Oxford University Press, 2001, 401 p.
3.И. Тиноко, К. Зауэр, Дж. Вэнг, Дж. Паглиси, Физическая химия. Принципы и применение в
биологических науках, М.: Техносфера, 2005, 744 с.

1. 0603/Մ21
2. Օրգանական սինթեզի ստրատեգիան
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին


տրամադրել մասնագիտական գիտելիքներ բազմափուլ օրգանական սինթեզ պլանավորելու վերաբերյալ:



ծանոթացնել ռետրոսինթետիկ անալիզի տրամաբանությանը, մոտեցման սկզբունքներին,



սովորեցնել դրանց օգնությամբ իրականացնել պահանջվող օրգանական միացության
սինթեզը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


ներկայացնել ռետրոսինթետիկ անալիզի հիմնական մոտեցումները:
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ներկայացնել բազմափուլ օրգանական սինթեզներ իրականացնելու մեթոդների սխեման:
նկարագրել օրգանական բարդ մոլեկուլների սինթեզի հնարավոր ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կատարել օրգանական միացության կառուցվածքի ռետրոսինթետիկ վերլուծություն և
ներկայացնել սինթեզը լավագույն տարբերակով,
 վերլուծել և բացատրել սինթեզի առաջարկված եղանակների արդյունավետությունը և այլ
եղանակների բացառման պատճառները,
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օրգանական սինթեզներ մշակելու և
իրականացնելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ,
 աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ցույց տալ քիմիայի բաժինների տեսական հիմունքների կիրառման ունակություն
գիտահետազոտական և արտադրական խնդիրների պարզաբանման համար:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական
խնդիրների վերլուծության, սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման
գործընթացներում:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում. կարդում է դասախոսություն, վարում է սեմինար պարապմունք,
անց է

կացնում քննարկում, կազմակերպում է լաբորատոր աշխատանք:

2. ուսանողները լսարանում և լսարանից դուրս. պասիվ ունկնդրում, հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,փորձերի կատարում հատուկ
սարքավորումներով, ինքնուրույն կամ տնային աշխատանքների կատարում, խնդիրների
լուծում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական
տոմս, յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օրգանական սինթեզի սկզբունքները: ֆունկցիոնալ խմբերի պահպանումը սինթեզի
ընթացքում,
Ռեակցիաների ստերեոքիմիական հսկումը: Նշանակիր
ատոմներ
(իզոտոպներ)
պարունակող
միացությունների
սինթեզը:
Սինթեզների
օրինակներ`
ալիֆատիկ
ածխաջրածիններ, ֆունկցիոնալ խմբեր պարունակող միացություններ, միակորիզ
արոմատիկ համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. P. Watt, S. Warren «Organic synthesis strategy and control» Wiley, 2007. http: //eu.wiley.com/
Wiley CDA/WileyTitle/productCd-0471929638.html
2.Р.Ю. Митрофанов, В.П. Севодин ՞Стратегия планирования синтеза органических
соединений ՞ Учебно-методическое пособие, Барнаул, 2001.
file:///C:/Users/User/Downloads/strategia-planirovania-sintesa.pdf
3.James L., et.al: Route Designer: A Retrosynthetic Analysis Tool Utilizing Automated Retrosynthetic
Rule Generation", J. Chem. Inform. and Modelling (ACS JCIM) 2009;
doi:10.1021/ci800228y http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci800228y
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1. 0603/Մ22

2. Արդի մոտեցումները բարձրամոլեկուլյար
3. ECTS կրեդիտ 3
միացությունների քիմիայում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների գիտելիքները ԲՄՄ սինթեզի վերաբերյալ ստացված
բակալավրիատում բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա առարկայի ուսուցման
ընթացքում,
 ծանոթացնել նեղ մոլեկուլային զանգվածի բաշխվածությամբ պոլիմերների ստացման
ժամանակակից եղանակների հետ,
 պոլիմերների արտադրության տեխնոլոգիաների և դրանցից կախված պոլիմերների
հատկությունների տարբերությունների և կիրառական ուղղվածությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 արզաբանել հոմոպոլիմերների, համապոլիմերների սինթեզի տարբեր եղանակների
ընտրության պատճառները,
 նկարագրել և համեմատել լուծույթում, զանգվածում, էմուլսիայում և սուսպենզիայում
պոլիմերման եղանակների սկզբունքները,
 բացատրել նեղ մոլեկուլային զանգվածի բաշխվածությամբ պոլիմերների ստացման
ժամանակակից եղանակների սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



նտրել պարամետրեր պոլիմերի մոլեկուլային զանգվածը և ռեակցիայի արագությունը
կարրգավորման համար,
առաջարկել և համեմատել ռեակցիաների տիպերը կախված մոնոմերի կառուցվածքի
 գործնականում իրականացնել տարբեր մեթոդներով պոլիմերման ռեակցիաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.



օգտվել ինտերնետային աղբյուրներից իրականացնելով թեմատիկ ցուցադրումներ,
մշակել գործնական տվյալները և եզրահանգումներ կատարել ստացված արդյունքների
հիման վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ4. Մշակել նպատակային վերջնարդյունքի ստացման հնարավոր եղանակները, ելանյութերի
կառուցվածքային և ռեակցիաների հնարավոր ընթացքի առանձնահատկությունների հիման
վրա ընտրելով օպտիմալ տարբերակ(ներ)ը:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ,
 ակտիվ բանավեճեր և քննարկումներ,
 ռեֆերատներ:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲՄՄ սինթեզի եղանակների մեխանիզմները, կինետիկան և թերմոդինամիկան: Պոլիմերանալոգ
փոխարկումեր: Մոլեկուլային զանգվածի կարգավորմամբ սինթեզի ժամանակակից մեթոդներ:
Ապրող ռադիկալային պոլիմերում, ATRP, SFRP< RAFT: Ստերեոռեգուլյար պոլիմերների
ստացման հիմնական եղանակները: Համապոլիմերների բաղադրության կարգավորման
եղանակները: գելեր, հիդրոգելեր; կենսաքայքայվող պոլիմերներ: Պոլիմերների կիրառության
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ժամանակակից զարգացման ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ա.Հ. Դուրգարյան, Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա,ԵՊՀ, 2005
2. Ch. E. Carraher, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, N.Y., 6-th ed., 2003, 902 p.
3. G.Odian, Principles of polymerization, Wiley, NY, 4-th ed, 2003, 812 p.
4. Encyclopedia of Polymer Sceince and Technology , Wiley, NY,2005, v.1-4
5.V.Coessens et.al , Functional polymers by atom transfer radical polymerization, Prog.Polym.Chem.,
2001, v.26, p. 337-377.

1. 0604/Մ37
2. Շրջակա միջավայրի հսկողության եղանակներ
3.ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար տեսական գիտելիքներ շրջակա միջավայրի
պրոբլեմների ձևակերպման, հետազոտության խնդիրների և մեթոդների ընտրության
հարցերում, տարբեր բնագավառներում կիրառվող անալիզի ժամանակակից եղանակների
մասին
 ուսանողների տալ պատկերացումներ դիտարկումների, փորձերի, փորձարարական
տվյալների գիտական վերլուծությունների հիման վրա նոր հավաստի տվյալներ
ստանալու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 պատկերացնել շրջակա միջավայրի ախտոտվածության ուսումնասիրության առավել
ժամանակակից մեթոդների տեսական հիմնադրույթները, դրանց առավելություններն ու
սահմանափակումները,

ընտրել շրջակա միջավայրի հսկման, ուսումնասիրության և վերլուծության արդի
մեթոդներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կատարել հետազոտության արդյունքների որակական և քանակական հուսալի
վերլուծություն, գործնականում իրականացնել գործընթացների արդյունավետ
մշտադիտարկում և վերահսկողություն,
 կանխատեսել շրջակա միջավայրի ախտոտվածության ազդեցությունը հումքի և
սննդամթերքի անտանգության վրա:

Գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
 վերլուծելու առաջացած խնդիրները և գտնելու լուծման առավել նպատակահարմար
ուղիներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային
առնչվող տեղեկատվական տվյալները:
Բ3. Ուսումնասիրել քիմիական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացները, մեկնաբանել և
տալ որակական ու քանակական գնահատական:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Պասիվ ունկնդրում, բանավեճեր,
 ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանք (ռեֆերատ, ցուցադրումներ)
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նմուշարկում և նմուշի նախապատրաստում: Սարքավորումներ, նյութեր և ռեակտիվներ:
Փորձարկման նախապատրաստում: Փորձարկման արդյունքների մշակում: Շրջակա միջավայրի
ախտոտվածության որակական և քանակական չափանիշներ: Բնական միջավայրի հսկողության
մեթոդներ: Մթնոլորտային օդի որակի ցուցանիշներ:
մեթոդներ:

Մթնոլորտային օդի հսկողության

Ջրային միջավայրի որակի ցուցանիշներ և դրանց որոշման մեթոդները:

Հողածածկույթի վիճակի հսկողության և գնահատման մեթոդներ: Արդյունքների ներկայացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вартанов А.З., Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг
[Электронный ресурс] / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шкуратник. – М.: Издательство «Горная
книга», 2009. – 640 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/
2. Дмитриев В.В. Прикладная экология: учебник для студ. вузов. – М.: Академия, 2008, 600 с.
3. Мельников, А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения: учеб. пособие для студ.
вузов / А.А. Мельников. – М.: Академ. Проект: Гаудеамус, 2009. – 720 с.
4. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: Учеб. Пособие в двух частях: Часть 2.
Специальная Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин, В.В. Меньшиков и др. – М.:Изд. МНЭПУ,2001. – 337 с.
5. Экология: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В.В. Денисова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.;
Ростов-на-Дону: МарТ, 2004. – 672 с.

1. 0604/Մ28
2. Կենսաֆիզիկական քիմիա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ, գործ. – 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 2-րդ `գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել խորացված գիտելիքներ կենսաբանական համակարգերի
ֆիզիկաքիմիական հատկությունների և դրանց ուսումնասիրման մեթոդների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնելու ֆիզիկական քիմիայի հիմնադրույթները և դրանց կիրառությունը կենսաբանական համակարգերի ուսումնասիրման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


բացատրելու կենսաբանական պրոցեսների թերմոդինամիկ օրինաչափությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ ,


կիրառելու ֆիզիկաքիմիական հետազոտման մեթոդները կենսաբանական համակարգերի
ուսումնասիրման ժամանակ,
 վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարելու եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների ոլորտներում քիմիական գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական և արտադրական
խնդիրների վերլուծության,
սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման
գործընթացներում:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
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յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆիզիկական քիմիայի բնույթը և կիրառությունը կենսաբանական համակարգերում:
Թերմոդինամիկայի
օրենքները:
Գիբսի
էներգիա,
ֆիզիկական
և
քիմիական
հավասարակշռություն: Թերմոդինամիկայի կենսաբանական կիրառությունը: Կենսաբանական
օքսիդավերականգման ռեակցիաներ: Մակերևութային լարվածություն: Էլեկտրոֆորեզ:
Մակրոմոլեկուլների տեսքը և չափը: Սպիտակուցներ և նուկլեինաթթուներ: Էլեկտրոնային
կլանման սպեկտրոսկոպիա և ֆլուորեսցենցիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. N.C. Price, R.A. Dwek, R.G. Ratcliffe, M.R. Wormald, Principles and Problems in Physical Chemistry
for Biochemists, 2009
2. R.H. Garrett, C.M. Grishman, Biochemistry, 2005.
3. R. Chang, Physical Chemistry for the Biosciences, 2004.
4. P. Atkins, J. Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences, 2006.

1.0603/Մ23 2. Նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդներ
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ.-1 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային
7․ Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին տրամադրել գիտելիք և իմացություն

նուրբ օրգանական սինթեզի`

մասնավորապես խինոլինի, հագեցած և չհագեցած հինգ- և վեցանդամանի լակտոնների
ֆունկցիոնալ տեղակալված ածանցյալների, 1,2,4-տրիազոլների և 4,5-երկտեղակալված-5մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզի վերաբերյալ որպես ակտիվ ագլիկոններ տարբեր
դեղապրեպարատների համար,


Ծանոթացնել դրանց դեղաբանական հատկությունների դասակարգմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


ներկայացնել կենսաբանական ակտիվ միացությունների և նման ակտիվությամբ օժտված
ֆրագմենտ պարունակող միացությունների սինթեզի հիմնախնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


մշակել

սինթեզի

իրականացման

օպտիմալ

պայմանները՝

կատալիզատորի,

ջերմաստիճանի, լուծիչի ընտրություն,


կիրառել նուրբ օրգանական սինթեզի մեթոդները դեղանյութերի և պոտենցիալ կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված այլ համակարգերի նպատակային սինթեզների համար:



մշակել

և

իրականացնել

տարբեր

հետերոցիկլային

համակցված

համակարգերի

սինթեզներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում: Վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման
եղանակներ,
 աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Նկարագրել քիմիական փորձարարական մեթոդները կամ ընտրել և կատարելագործել այդ
մեթոդները դրված գիտահետազոտական խնդիրների լուծման նպատակով:
Բ5. Ցուցաբերել տրամաբանական մտածելակերպ գիտահետազոտական
խնդիրների վերլուծության,

և արտադրական

սինթեզի, համադրման, համեմատության և ընդհանրացման

գործընթացներում:
Գ3. Բարձրացնել իր մասնագիտական, մտավոր և ընդհանուր մշակութային մակարդակը,
ընկալել նոր տեղեկատվություն և գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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 դասախոսություններ, սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 սինթեզների մոդելավորում և իրականացում:
12. Եզրափակիչ գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման բանավոր քննություն` 4 հարցից բաղկացած քննական տոմս,
յուրաքանչյուր հարցը 5 միավոր: 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Խինոլինային օղակ պարունակող համակարգերը որպես համընդհանուր ելանյութեր
դեղանյութերի և արդյունաբերական քիմիայի ոլորտում,



Լակտոնագոյացման ռեակցիաներ` հագեցած և չհագեցած հինգ և վեցանդամանի
լակտոնների սինթեզը և հատկությունները,



1,2,4-տրիազոլները որպես ակտիվ ագլիկոններ տարբեր դեղապրեպարատների համար,
դրանց դեղաբանական հատկությունների դասակարգումը,



4,5-երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների

և

դրանց

ածանցյալների

ստացման մատչելի և հարմար եղանակների մշակում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ginelle A. Ramann and Bryan J. Cowen. Recent Advances in Metal-Free Quinoline Synthesis.
Molecules, 2016, 21, 986; doi:10.3390/molecules21080986 www.mdpi.com/journal/molecules
2.Gil S., Parra M., Rodriguez M., Segura J. Recent developments in -lacton synthesis. 2009, 6, 345.
3.Броварец В., Зябрев В., Химия и биологическая активность азолов, LAP, 2014.
4. Тимощенко В.Л., Сарычева Т.А., Гетероциклические соединения, Томск, 2013
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2.ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Սննդի անվտանգություն»

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Քիմիայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

053101.08.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
 բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
 բարձր գնահատականներ բնագիտական տարբեր առարկաներից,
 փորձարարական և համակարգչային հմտություններ,
 անգլերեն լեզվի իմացություն մասնագիտական գրականությունից օգտվելու համար:
Ընդունելությունը կատարվում է ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգերի հիման վրա (վերահաստատվում են ամեն տարի):
9. Ծրագրի նպատակները


Պատրաստել
սննդի
անվտանգության
մասնագետների,
ովքեր
կտիրապետեն
սննդամթերքների արտադրության բոլոր փուլերում (հումքից մինչև պատրաստի մթերք)
քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործմանը, մնացորդային նյութերի, որպես
աղտոտիչների, վնասազերծման եղանակների տեսական և կիրառական դրույթներին:



Ուսանողներին ծանոթացնել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման
ժամանակ օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերի (կոնսերվանտներ,
ներկանյութեր, էմուլգատորներ, պլաստիկներ, պոլիմերային թաղանթներ և այլն),
սննդամթերքի աղտոտիչների, սննդի որակի հսկման մեթոդների հետ:



Ուսանողներին տրամադրել խոր և համակողմանի գիտելիքներ քիմիական աղտոտիչների
հիմնական խմբերի, աղտոտման հիմնական աղբյուրների վերաբերյալ, ինչպես նաև
կքննարկվեն սննդամթերքի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման պետական
քաղաքականության ուղղությունների զարգացման հեռանկարները:



Ծանոթացնել օրենսդրական փաստաթղթերին, որը կընդգրկի միջազգային և մաքսային
միության օրենսդրությունը՝ կապված սննդամթերքներում քիմիական աղտոտիչների
մնացորդային քանակների սահմափակմանը: Կքննարկվեն նաև Եվրոպական օրենսդրության
հիմնական պահանջները:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
ոլորտներում
քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները,
Ա2. թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ
օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Ա3. ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Ա4. նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
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քանակական նորմերը,
Ա5. հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող
ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,

լվացող,

մաքրող

և

Ա6. ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները,
Ա7. Ներկայացնել սննդամթերքի ստանդարտացման և համապատասխանության
հավաստման ձևերի (սերտիֆիկացում և հայտարարագրում) տեսական հիմունքները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծություն,
գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն,
Բ2. օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում,
Բ3. կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Բ4. օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հայտարարագրման,
դրանց սխեմաների
վերաբերյալ
տեսական և գործնական
գիտելիքներիը, Եվրասիական
Տնտեսական Միության կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը,
Բ5. կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության
վրա,
Բ6. գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը,
Բ7. բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքներում
տարբեր գործոնների ազդեցությամբ,
Բ8. տարբերակել գյուղատնտեսական և կենցաղային նշանակության քիմիական միջոցները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4. աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն,
Գ5.պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը

Ուսանողների գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ ձևերով.



առաջադրանքներ, զեկուցումներ և ռեֆերատներ
ստուգարք



2 ընթացիկ (գրավոր և բանավոր) և եզրափակիչ քննություն



մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտը կկարողանա կառուցել իր կարիերան` օգտագործելով ձեռք բերած գիտելիքները և
հմտությունները: Նա կկարողանա ոչ միայն աշխատել սննդամթերքների արտադրության այս կամ
այն ոլորտի (ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքներ, ըմպելիքներ, մսամթերքներ, կաթնամթերքներ,
քաղցրավենիք, հացաբուլկեղեն և այլն) տարբեր ձեռնարկությունների արտադրամասերում և որակի
հսկման լաբորատորիաներում, այլ նաև կազմակերպել նոր արտադրույթուն` տեխնիկական և
իրավական
նորմերի
համապատասխան:
Կարիերայի
աճ
կկարողանա
ունենալ
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում: Նախ մասնակցելով իրականացվող աշխատանքներին,
տեսական և տեխնիկական նոր մոտեցումների մշակմանը, ապա ղեկավարել և կազմակերպել այդ
աշխատանքները:
«Սննդի
անվտանգություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել սննդի արտադրության և անվտանգության հետ առնչվող տարբեր
ձեռնարկություններում և հիմնարկներում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
 փորձագետ,
 ավագ փորձագետ,
 տեխնոլոգ,
 սննդի անվտանգության մասնագետ,
 սննդի որակի հսկիչ,
 արտադրությանի մենեջեր,
 միջազգային գիտական ծրագրերի մենեջեր,
 արտադրության կազմակերպիչ,
 արտադրության ղեկավար:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լաբորատորիաներ,


էլեկտրոնային և տպագիր ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Արտասահմանյան
շատ
բուհերի
քիմիայի
ֆակուլտետներում
առաջարկվող
մասնագիտությունների ցանկում առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում «Սննդի անվտանգություն» և
«Սննդի քիմիա»
մասնագիտություններին: Մասնավորապես, Եվրոպական խոշոր գիտական
կենտրոններում՝ Մյունստենի համալսարանում, Կայզերսլաութենի համալսարանում (Գերմանիա),
Վագենինգենի համալսարանում (Հոլանդիա), Կոպենհագենի համալսարանում (Դանիա),
իրականացնում են «Սննդի անվտանգություն» և «Սննդի քիմիա» մասնագիտություններով ինչպես
բակալավրիատի, այնպես էլ մագիստրատոսական ծրագրեր:
Ներկայացվող մագիստրոսական ծրագիրը կազմելու համար նախօրոք ուսումնասիրվել են
բազմամյա փորձ ունեցող Մոսկվայի պետական համալսարանի, Սանկտ Պետերբուրգի պետական
համալսարանի և ՌԴ-ի այլ բուհերի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի մի
շարք համալսարանների մագիստրոսական ծրագրերը: Հիմք ընդունելով վերը նշված ծրագրերի
հիմնական դրույթները, կազմվել է սույն մագիստրոսական ծրագիրը, որը նախատեսում է
պատրաստել ավելի խորը գիտելիքներով բարձրորակ մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել
տարբեր արտադրական և ուսումնագիտական կազմակերպություններում:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ժամանակակից սննդարտադրության պահանջները թելադրում են միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխանող, բարձրորակ, սննդի անվտանգության մագիստրոս մասնագետների
պատրաստման անհրաժեշտությունը, որոնք կաշխատեն ինչպես սննդի արտադրության
կազմակերպման և հսկման մասնագիտական կազմակերպություններում (նախարարություններ,
մաքսային վարչություն, իրավական և ստանդարտավորման հինարկություններ, փորձաքննական
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լաբորատորիաներ և այլն), այնպես էլ հետազոտական ակադեմիական և ճյուղային
ինստիտուտներում ու համալսարաններում:
Հանրապետության խոշոր, միջին և փոքր ձեռնարկություններում առկա է սննդի անվտանգության
որակյալ մասնագետների խիստ պահանջ:
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետում '«Սննդի անվտանգություն» մագիստրոսական ծրագիրը կխթանի
բորձրորակ
մասնագետների աշխատաշուկայում հայտնվելը, որոնք իրենց գիտելիքներով և
մասնագիտական կարողություններով և պատրաստվածությամբ կբավարարեն այն պահանջներին,
որոնք այսօր դրվում են սննդի անվտանգության մասնագետների առջև գործատուների կողմից:

18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական համակազմին
ներկայացվող պահանջներ
10. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական






Մասնագիտական մանկավարժական գիտելիքների և հմտություննների լիարժեք
տիրապետում (ըստ հաստատված առարկայական ծրագրի), առարկայի կոնցեպտուալ
հիմքերի գիտակցում, նյութի պարզ և հասկանալի մատուցում, դասավանդման գործընթացում
նորարական և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառում,
դասընթացի առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ և արդիական ծրագրի
կազմելու հմտություն
ուսանողների հետ հաղորդակցման ունակություն, նրանց մոտ մասնագիտական
հմտությունների, վերլուծական մտածողության և ինքնուրույնության զարգացում,
առարկայական ծրագրեր, հավելյալ օժանդակ նյութեր մշակելու հմտություններ և ըստ
ուսումնական
գործընթացի
ժամանակացույցի
դրանք
իրականացնելու
պատասխանատվություն:

Հետազոտական







Քիմիայի և դրան հարակից ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու
հմտություններ (տպագրված հոդվածներ, միջազգային գիտաժողովներում զեկույցներ,
դրամաշնորհներ),
տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
հետազոտական մեթոդների իմացություն, գիտական նորույթների վերաբերյալ ինֆորմացիայի
հավաքում և վերլուծում, հետազոտական աշխատանքի արդյունքի և արդիականության
կանխատեսում, ստացված արդյունքների օգտագործում ուսումնական պրոցեսում,
ուսանողների ներգրավում գիտահետազոտական աշխատանքներում,
քիմիայի և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում ավարտական աշխատանքներ,
մագիստրոսական թեզեր, ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ատենախոսական
աշխատանքներ ղեկավարելու կարողություններ:

Հաղորդակցման





լսարանի հետ բանավոր /գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն,
հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք,
առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում (առնվազն անգլերենի A2 մակարդակին
համապատասխան),
թիմում աշխատելու, որոշումներ կայացնելու կարողություններ, նախագծեր, ծրագրեր,
մշակելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հաղորդակցման տարբեր իրավիճակներում
համապատասխան որոշումներ կայացնելու ունակություն:

ՏՀՏ կիրառություն


հեռաուսուցման համակարգերի տիրապետում,
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հիմնական համակարչային հմտություններ (Word, Excel, Power point),
ժամանակակից համացանցային շտեմարաններից (ինտերնետ, web of science, Scopus և այլն)
օգտվելու հմտություն,
մասնագիտացմանը անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների կիրառման հմտություններ։
ՏՀՏ-ների համակողմանի կիրառում՝ գիտական հետազոտություն կատարելու և նոր
գիտելիքներ ստեղծելու համար:

Այլ կարողություններ




Էթիկայի նորմերի կրող, մարդասիրություն դրսևորող, ինքնակատարելագործման ձգտող,
ազգային մշակույթի, համամարդկային արժեքների պահպանող,
անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

11. Մասնագիտական կարողություններ

















Գիտատեխնիկական միջազգային զարգացումների և տեղեկատվության մասնագիտական
վերլուծության և գնահատման կարողություն,
հրապարակային և հանրամատչելի ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու
կարողություն,
մասնագիտության իմիջի ձևավորման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու
կարողություն:
քիմիայի և հարակից բնագավառների ձեռքբերումների համեմատական և քննական
վերլուծություններ իրականացնելու և գնահատելու կարողություն,
քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային խմբեր
առանձնացնելու և դրանց հետ ըստ անհրաժեշտության գիտական և կրթական
գործունեություն ծավալելու կարողություն,
քիմիայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական փաթեթներ, այլ համապատասխան
կազմակերպչական բնույթի տեքստեր մշակելու, ստեղծարար գրագրություն իրականացնելու
հմտություն,
հարակից
մասնագիտությունների
ներկայացուցիչների
հետ
համագործակցային
հարաբերություններ ձևավորելու հմտություն,
մասնագիտական գիտաժողովների և կրթական միջոցառումների կազմակերպման և
անցկացման ընթացքում լրատվական և հաղորդակցական բնույթի իրադարձություններ
կառավարելու կարողություն,
մասնագիտական բնույթի հատուկ միջոցառումներ՝ ասուլիսներ, ճեպազրույցներ,
շնորհանդեսներ և այլն կազմակերպելու և կառավարելու կարողություն,
սոցիալական ցանցերում հաղորդակցման բովանդակությունը՝ կոնտենտը կառավարելու և
ապահովելու կարողություն,
մասնագիտական գործունեության ոլորտում օգտագործվող մեթոդների իմացություն,
ժամանակակից սարքավորումների և գործիքների լիարժեք օգտագործելու, ձեռք բերած
ինֆորմացիայի անալիզի, եզրահանգման և մեկնաբանության հմտություն,
լաբորատորիաներում աշխատելու անվտանգության կանոնների պահպանում ու
ուսանողներին իրազեկում:

12. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան



գիտական աստիճան և/կամ կոչում մասնագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ առնվազն 3 տարվա պրակտիկ աշխատանքային փորձ:
վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,

Մանկավարժական փորձ


առնվազն 2 տարվա մանկավարժական փորձ (ասպիրանտական տարիներին հատկացված
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դասաժամեր կամ լաբորատոր աշխատանքների դասավանդման) կամ առնվազն 3 տարվա
պասիվ պրակտիկ գործունեություն,
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման
դասընթացների:

Այլ պահանջներ


ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 4.0
(գործող դասախոսների համար)։
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ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՄ ՔԻՄԻԱՅԻ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
ոլորտներում քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման
տեսական և կիրառական դրույթները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական
վերլուծութուն, գործնականում իրականացնել արտադրական
գործընթացների արդյունավետության վիճակագրական
վերլուծություն:
Բ2
Օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա
միջավայրի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում:

Ա2

Թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման
ժամանակ օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և
սննդամթերքի աղտոտիչները:

Ա3

Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության
արդի մեթոդները:

Բ3

Ա4

Նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի
սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը:

թունավորման

Բ4

Ա5

Հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող,
մաքրող և ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները:
Ներկայացնել սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական
հիմունքներ:

Բ5

Ներկայացնել սննդամթերքի ստանդարտացման և
համապատասխանության հավաստման ձևերի (սերտիֆիկացում և
հայտարարագրում) տեսական հիմունքները:

Բ7

Ա6
Ա7

Բ6

Բ8
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
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Կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը
վերաբերող խնդիրների լուծման համար իրականացվող
գործընթացներում
Օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման,
հայտարարագրման, դրանց սխեմաների վերաբերյալ տեսական և
գործնական
գիտելիքները, Եվրասիական Տնտեսական Միության
կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական
կանոնակարգերը:
Կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և
սննդամթերքի անվտանգության վրա:
Գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել
սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը:
Բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում
սննդամթերքներում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ:
Տարբերակել գյուղատնտեսական
քիմիական միջոցներ:

և

կենցաղային

նշանակության

Գ1

Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ):

Գ4

Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն:

Գ2

Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները:

Գ5

Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Գ3

Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

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

Գ
1

Գ
2

Գ
3

Գ
4

Գ
5

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-2
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Սննդամթերքի քիմիական անվտանգություն
Սննդամթերքի որակի վերահսկում
Մասնագիտացման դասընթացներ

1602/Մ01
1602/Մ02
0309/Մ18

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0608/Մ31

+
+

+

0608/Մ28
0608/Մ29
0608/Մ30

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Պարտադիր
Սննդի տեխնոլոգիաներ
Սննդամթերքի ստանդարտացում և սերտիֆիկացում
Սննդամթերքների արտադրությունների և
պահպանման ֆիզիկաքիմիական օրինաչափություններ
Սննդի արտադրություններում օգտագործվող
լվացող,մաքրող և վնասազերծող միջոցներ

0608/Մ17
0608/Մ20

Սննդի մանրէաբանություն և սննդի հիգիենա
Հավելանյութերը սննդամթերքի արտադրություններում

0608/Մ19
0603/Մ17

0604/Մ21

+

+
+

0608/Մ22

Արտադրության մոդելավորում

0608/Մ23

Կեղծված սննդանթերքի հիմնահարցեր
Սննդամթերքի պահպանման ժամկետ, պահպանման
պայմաններ և տեխնոլոգիական ռեժիմներ

0608/Մ24
0604/Մ25

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
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+
+

+

+

+

+

+
+

Սննդամթերքի արտադրությունների ռիսկերի
վերլուծություն

+

+

0608/Մ18

Կամընտրական

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

Գյուղատնտեսական նշանակության քիմիական
միջոցներ
Սննդամթերքի թունաբանություն
Ախտահանող և մանրէազերծող միացություններ.
կոսմետիկ միջոցներ
Քիմիական միացությունների կիրառումը կենցաղում
ԲՄՄ ընդհանուր տեխնոլոգիաներ և պոլիմերային
կոմպոզիտներ

+

0608/Մ17
+

0608/Մ26
0603/Մ18
0608/Մ27

Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

+
+

+

+

+

+

0603/Մ16
0608/Մ00
0608/Մ00
0608/Մ00
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+
+

+

+

+
+

+

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար

+

+

+

+
+

«ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ
1. 1602/Մ01
2. Օտար լեզու-1
4. 2ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ

3. ECTS 3 կրեդիտ
5. գործ. – 2 ժամ
7. Ստուգարքային

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





կիրառել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումներ (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.






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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


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) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:
Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:

ոլորտներում

հետազոտման

քիմիական

արդյունքների

Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 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.Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
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.D. Philips, “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”, Longman, 2007.
2. B. 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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4. 2 ժամ/ շաբ.

2. Օտար լեզու-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS կրեդիտ 3
5. գործ. - 2 ժամ
7. Ստուգարքային

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.



ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել քիմիայի և հարակից մասնագիտությունների
գիտելիքների կիրառման տեսական և գործնական հիմունքները:

ոլորտներում

քիմիական

Բ1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ և կիրառել հետազոտման արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական եղանակները:
Գ1. Գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել գործընկերներին, նպաստել աշխատանքի
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արդյունավետ կազմակերպմանն ու աշխատանքային կուլտուրայի բարձրացմանը, պահպանել
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
 անհատական և խմբային աշխատանք,
 ինքնուրույն աշխատանք,
 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
 օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
 լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
 լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
 միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.D. Philips, “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT”, Longman, 2007.
2. B. 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-2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. - 2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 3

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ
 սովորեցնել
աշխատել
WEB
կայքերի
հետ`
հիպերտեքստերի
նշադրման
HTML լեզվի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.




հենքի դերը իր մասնագիտությունում,
ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները,
տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ և հիպերտեքստերի նշադրման HTML
լեզու:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.



ACCESS–ով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր,
HTML-ով ստեղծել ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. Ա3. Օգտվել
տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, վերլուծելու և համակարգելու քիմիային առնչվող
տեղեկատվական տվյալները:
Բ2. Օգտագործել տեսական և փորձարարական գիտելիքներն ու հմտությունները
գիտահետազոտական և արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը ապահովելու
համար:
Գ2. Կիրառել իր գիտելիքները գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքներում,
պրակտիկայում ձևակերպել ու լուծել խնդիրները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 նախագծային մեթոդ,
 համագործակցային ուսուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Lambert J., Cox J., Microsoft Access 2013 Step by Step. , Online Training Solutions, Inc., 2015, 429 p.
2. Castro E., Hyslo B., HTML and CSS: Visual QuickStart Guide , Ed. 8, Peachpit Press, 2013, 576 p.

1. 0608/Մ16
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 2-րդ՝գարնանային
7. Ստուգարքային

3․ ECTS կրեդիտ 3

8. Ծրագիրը նպատակ ունի.
 Ուսանողներին մոտ ձևավորել պատկերացումներ հետազոտական աշխատանքի
իրականացման վերաբերյալ:
 Ծանոթացնել ժամանակակից հետազոտման պլանավորման եղանակներին
 Ծանոթացնել ներկայումս օգտագործվող օրգանական քիմիայի հետազոտական աշխատանքի
մեթոդներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


ներկայացնել հետազոտական աշխատանք իրականացնելու կանոնակարգը,



Ճանաչել կիրառվող մեթոդները,



բացատրել պլանավորման էությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


տարբերակել օգտագործվող մեթոդներից մեկի առավելությունը,



գործնականում իրականացնել հետազոտական աշխատանքի ճիշտ պլանավորում,



գործնականում իրականացնել հետազոտման մեթոդի ճիշտ ընտրություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


աշխատել հետազոտական խմբում,



կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,



վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.2. Գնահատել օրգանական միացություններում գործող էլեկտրոնային, ինչպես նաև տարածական,
թերմոդինամիկական և կինետիկական գործոնների, միջանկյալ վիճակների ազդեցությունը
ռեակցիայի ընթացքի վրա:
Բ.2. Մշակել սինթեզի օպտիմալ պայմանները` կատալիզատորի, ջերմաստիճանի, լուծիչի
ընտրություն:
Գ.1. Ձևակերպել տվյալները և եզրահանգումները հաշվետվությունների, և հոդվածների ձևով:
Գ.3 Բարձրացնել իր մտավոր և ընդհանուր մշակույթային մակարդակը, ընկալել նոր ինֆորմացիա և
գիտելիքներ նաև տարբեր գիտությունների բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություներ դիդակտիկ նյութերի կիրառմամբ (համակարգիչ, աղյուսակներ և այլն),
 գործնական աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Ստուգարք. Հիմնվելով բանավոր հարցման և կատարողականի հիման վրա
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։ Հետազոտման նպատակի օբյեկտի ընտրություն: Հետազոտման ժամանակակից
մեթոդները: Հետազոտման պլանավորում: Գրականության ուսումնասիրման եղանակներ և
շտեմարանները: Ուսումնասիրության հաջորդականություն և ռացիոնալ եղանակների ընտրություն:
Ստացված արդյունքների քննարկում և վերլուծություն: Գիտական աշխատանքի ձևակերպում.
Հոդված, թեզիս կամ թեզ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Л.Г.Шайдаров, “Анализ органических соединений”, Казань, 2013.
2. Н.А.Анисимова, “Идентификация органических соединений”, 2009.

1. 0608/Մ28 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2 ժամ
6. 1-ին՝աշնանային
7. Ստուգարքային

3. ECTS կրեդիտ 3

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրների հետ: Ուսանողների
մոտ ձևավորել պատկերացում հիմնահարցերի, ձեռնարկություններում սննդի անվտանգության
համակարգի մշակման և ներդրման գործընթացներում առկա խնդիրների, այդ խնդիրների լուծման
մեխանիզմների, ինչպես նաև այս ոլորտի միջազգային ստանդարտների մշակման և տեղայնացման
առանձնահատկությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 գիտակցել մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները,
 վերլուծել սննդի անվտանգության գործընթացներում առկա խնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 գնահատել իր աոաջ դրված խնդրի արդիականությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .
 վերլուծել խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․Ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
2․Գիտակցել
սննդի
արդյունաբերության
և
սննդի
անվտանգության
ոլորտներում
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քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական
վերլուծութուն, գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների
արդյունավետության վերահսկում,
2․օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում,
3․կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1․վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
2․աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցելու սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
ոլորտներում քիմիական
նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները,
Ա3. ընտրելու սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Բ1. կատարելու հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն,
գործնականում
իրականացնել
արտադրական
գործընթացների
արդյունավետության
վիճակագրական վերլուծություն,
Բ3. կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 ցուցադրություններ,
 սեմինարներ,
 քննարկումներ:
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քիմիական գիտության կապը բնագավառների հետ և նրա նշանակությունը
բժշկության,
սննդարդյունաբերության, և տեխնիկայի այլ ճյուղերի զարգացման գործում: Սննդարտատրության
արդիական խնդիրներ: Շրջակա միջավայրի գլոբալ աղտոտման ազդեցությունը սննդամթերքների և
հումքի վրա: Սննդում օգտագործվող նյութեր, որոնք հնարավոր վտանգ են ներկայացնում:
Վտանգավոր նյութերի դասակարգումը: Նյութերի շրջանառությունը բնության մեջ: Արտաքին
պայմանների ազդեցությունը սննդամթերքների վրա: Ֆիզիկական, կեսաբանական և քիմիական
գործոններ: Սննդամթերքի արտադրման և պահպանման ժամանակ անվտանգության
կարգավորումը արտաքին միջավայրի գործոնների օգտագործմամբ: Սննդի արտադրությունում
օգտագործվող քիմիական նյութերի կիրառման պատճառները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Velisek, Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.
2. СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. М., 2002.
3. Методические рекомендации по проведению пробоподготовки пищевых продуктов для
определения содержания токсичных элементов, Под ред. д.м.н., проф. Е.Н. Беляева. М.:
Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002.
4. Ерохина С.И., Ермаченко Л.А. Методы контроля токсичных элементов в пищевых продуктах и
продовольственном сырь, Пищевая промышленность, 2002.
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1. 0608/Մ29
2. Սննդամթերքի քիմիական անվտանգություն
3.ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1 ժամ, գործ.-1 ժամ
6. 1-ին՝աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ քիմիական աղտոտիչներով սննդի աղտոտման
վերաբերյալ, բացատրել քիմիական աղտոտիչների որոշակի խմբերի նշանակությունը,
որոնք գլոբալ խնդիր են ներկայացնում շրջակա միջավայրի բնակչության առողջության
համար:


Ուսանողներին տալ պատկերացում սննդի քսենոբիոտիկներով աղտոտման մակարդակի
իջեցման մեթոդների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


նկարագրել քիմիական աղտոտիչների հիմնական խմբերը, որոնք վտանգ են
ներկայացնում բնակչության առողջության համար (ծանր մետաղներ, տոքսիկ էլեմենտներ,
թունաքիմիկատներ, ռադիոնուկլիդներ), դրանց հատկությունները, տարբեր օրգաններում
կուտակվելու ընդունակությունը, դրանց վերափոխումը այլ ավելի կամ պակաս թունավեր
նյութերի,
 լուսաբանել սննդի արտադրության այս կամ այն ազդեցությունը նոր աղտոտիչների
առաջացման վրա (ակրիլամիդներ, նիտրոզամիններ, ամիններ և այլն), նրանց
մետաբոլիզմի ուղիները մարդու օրգանիզմում,
 գիտակցել միջազգային օրենսդրության նշանակությունը սանիտարական կանոններրի մեջ
մտցնելու ուղղությամբ, որպեսզի բնակչության համար ապահովվի անվտանգ սննդի
արտադրություն:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 վերլուծել և գնահատել սննդամթերքներում թունաքիմիակատների քանակական որոշման
մեթոդները:
 օգտագործել հակաբիոտիկների մնացորդային քանակների որոշման և համեմատական
անալիզի մեթոդները:
 հիմնավորել տարբեր խմբերի սննդի նմուշառման կանոնները, ճիշտ տվյալներ ստանալու
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 վերլուծել փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցելու սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
ոլորտներում քիմիական
նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները,
Ա3. ընտրելու սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Բ1. կատարելու հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն,
գործնականում իրականացնել
արտադրական
գործընթացների
արդյունավետության
վիճակագրական վերլուծություն,
Բ6. գնահատնելու հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի
աղտոտիչների հիմնական խմբերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
 ուսուցանող (ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում, կոնկրետ իրավիճակների
վերլուծություն), (անհատական և թիմային աշխատանք):
 լաբորատոր աշխատանքների կատարում:
 ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր: Անհատական
խորհրդատվություն:
12. Առ.ընթ.գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով,
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գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Առարկայի նպատակը և խնդիրները: Սննդի անվտանգության ոլորտի օրենսդրությունը:
Թեմա 2. Տոքսիկ նյութերը սննդամթերքներում: Հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են
նրանց աղտոտմանը: Թեմա 3. Տոքսիկ նյութերը և ռադիոնուկլիդները սննդամթերքներում: Թեմա
4. Սննդամթերքների մեջ, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող նյութերի նորմավորումը և
բնութագիրը: Թեմա 5. Ազոտ պարունակող միացությունների մնացորդային քանակները սննդի
մեջ: Թեմա 6. Հակաբիոտիկներ և այլ դեղանյութեր: Թեմա 7. Սննդամթերքի պահպանման և
վերամշակման ժամանակ վնասակար միացությունների առաջացումը: Թեմա 8. Սննդամթերքների
աղտոտումը օտար նյութերով արտադրական սարքավորումների և նյութերի հետ շփվելիս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Пищевая химия. A.Б. Нечаев;СПб.: ГИОРД, 2003, с.640
2․Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. М.: Пищепромиздат, 2001. 525 с.
3․Chemical Food Safety. L.Briner, CAB International 2011, p. 297.
4․Chemical Food Safety. J. Riviere, Lowa State Press, 2002, p. 220.

1. 0608/Մ30
2. Սննդամթերքի որակի վերահսկում
3.ECTS կրեդիտ 6
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 ժամ, գործ.-2 ժամ
6. 1-ին՝աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել խորացված և հիմնավորված գիտելիքներ սննդամթերքի որակի
վերահսկման գործընթացներում կիրառվող քիմիական, ֆիզիկական և կենսաբանական
հետազոտման մեթոդների վերաբերյալ:
 ուսանողին ծանոթացնել սննդամթերքի որակի վերահսկման գործընթացներում կիրառվող
ժամանականից
փորձագիտական
մեթոդների,
հիմնական
հասկացությունների,
մեխանիզմների, և սարքավորումների հետ, ապահովել բավականին պատասխանատվություն լաբարատորիաներում և գիտական հաստատություններում աշխատելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.



ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
ոլորտներում
քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.





կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն,
գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության
վերահսկում,
օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում,
կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի
անվտանգության վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.


վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,

աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող
հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Ա3. ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Բ5. կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը սննդամթերքի հումքի և անվտանգության
վրա,
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննությունը. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, յուրաքանչյուրը
1 միավոր, ընդհանուր 5 միավոր: Միավորների քայլը` 1:
2.2-րդ ընթացիկ քննությու. բանավոր` 5 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, յուրաքանչյուրը 1
միավոր, ընդհանուր 5 միավոր: Միավորների քայլը` 1:
3.Եզրափակիչ քննություն. բանավոր` 3 հարցից բաղկացած քննական տոմսեր, ընդհանուր 10
միավոր: Միավորների քայլը` 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նմուշարկում և նմուշի նախապատրաստում: Սարքավորումներ, նյութեր և ռեակտիվներ:
Փորձարկման նախապատրաստում: Փորձարկման արդյունքների մշակում: Արդյունքների
ներկայացում: Քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների ֆոտոմետրիկ որոշումների
տեսակները: Ատոմային-աբսորբցիոն մեթոդի կիրառությունը սննդամթերքներում և հումքում
քիմիական նյութերի և սննդամթերքի աղտոտիչների որոշման համար: Չոր հանքայնացման
մեթոդը և նրա կիրառությունը: Օրգանոլեպտիկ մեթոդներ, մեթոդների կիրառման ընդհանուր
պայմաննները: Սննդամթերքներում և հումքում խանավության որոշման մեթոդներ:
Սննդամթերքներում և հումքում մյութերի որոշման էքստրակցիոն մեթոդներ: Յուղայնության
որոշման մեդոդներ: Թթու ֆոսֆատազայի մնացորդային ակտիվության որոշման մեթոդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. М., 2002.
2.Современные
методы
физико-химического
анализа:
Информационно-методическое
пособие / Под ред. д.м.н. Л.Г. Подуновой. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора
Минздрава России, 2005.
3.Методические рекомендации по проведению пробоподготовки пищевых продуктов для
определения содержания токсичных элементов/ Под ред. д.м.н., проф. Е.Н. Беляева. М.:
Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002.
4.Ерохина С.И., Ермаченко JI.A. Методы определения содержания токсичных элементов в
пищевых продуктах: Сборник докладов «Определение содержания токсичных металлов и
микропримесей в пищевых продуктах». М.: Пищепромиздат, 2001.

1. 0608/Մ17
2. Սննդի տեխնոլոգիաներ
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1 ժամ, լաբ.-1 ժամ
6. 1-ին՝աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 դասընթացը նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ սննդի տարբեր
ոլորտների տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
 ուսանողին ծանոթացնել սննդամթերքի արտադրության հիմնական փուլերի ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների, դրանց ղեկավարման միջոցների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



վերլուծել սննդամթերքների արտադրական տեխնոլոգիաների հիմքում ընկած
ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները,
դասակարգել սննդի (միս/մսամթերքներ, կաթ/կաթնեղեն, պտուղ/բանջարեղեն,
հացամթերքներ, հրուշակեղեն, խմիչքներ, հյութեր, ըմպելիքներ) արտադրական
տեխնոլոգիաների տեսական հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


կիրառել ստացված գիտելիքները տեսական և փորձարարական աշխատանքում,
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կարողանալ կատարել արտադրական պրոցեսի վերափոխման հաշվարկներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .


պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,

 իրականացնել արտադրական պրոցեսների վերլուծություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. թվարկել սննդի արտադրական պրոցեսների՝ հումքի գնահատումից և նախապատրաստումից
մինչև ետարտադրական պրոցեսներ, հաջորդականությունը և նշանակությունը,
Ա5. դասակարգել սննդի արտադրություններում օգտագործվող հիմնական քիմիական նյութերը
ըստ առանձին արտադրական պրոցեսների և վերջնական արտադրանքի,
Բ7.բացահայտելու այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքներում
տարբեր գործոնների ազդեցությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 աբորատորաշխատանքներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Առ.ընթ.գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով,
գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սննդի արտադրության հիմնական սկզբունքները: Սննդի հատկությունները և մշակումը:
Ջերմության և զանգվածի փոխանցման մեխանիզմները և ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների,
սննդային և զգայական բնութագրերի վրա: Թեմա 2. Հումքի նախապատրաստում:
Սարքավորումներ հումքի նախապատրաստական աշխատանքների համար: Որակի հսկողության,
նմուշառման և ավտոմատ եղնակներ: Թեմա 3.
Սննդային բաղադրիչների բաժանում,
ցենտրիֆուգում, մամլում, էքստրակցում, ֆիլտրում, խտացում, թորում: Սարավորումներ.
կսռուցվածը և աշխատանքը: Թեմա 4. Ճառագայթում, դոզավորում: Սարքավորումներ. տեսակները: Թեմա 5. Պաստերացում, ստերիլացում ազդեցությունը սննդի վրա: Սարքավորումներ,
աշխատանքային ռեժիմները:, Թեմա 6. Երեսպատում, ծածկույթներ, երեսպատման նյութեր,
շոկոլադապատում: Տեխնիկական պարամետրեր, սարքավորումներ: Թեմա 7 Փաթեթավորում և
պահեստավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Fellows P., Food Processing Technology, Principles and Practice, Second Edition, CRC press, England,
2000, 575 p.
2. Toledo R. T., Fundamentals of Food Process Engineering, 3-rd Ed., 2007, Springer, 579 p.
3. Institute of Food Technologists, Chicago, Food Chemistry and Experiments, 2000, 63 p.
4. Դասախոսություններ և այլ նյութեր էլեկտրոնային կրիչով:

1.0608/Մ20

2. Սննդամթերքի ստանդարտացում և
սերտիֆիկացում

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

3. ECTS կրեդիտ 3

5. դաս.-2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

 ուսանողի

մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ
սննդամթերքի
համապատասխանության գնահատման ձևերի վերաբերյալ

ստանդարտացման

և

 ուսանողին իրազեկ դարձնել ՀՀ-ում և Մաքսային միությունում գործող սննդամթերքին
վերաբերող նորմատիվ փաստաթղթերի (ստանդարտներ, տեխնիկական կանոնակարգեր,
տեխնիկական պայմաններ և այլն ) բովանդակությանը և դրանց հետ ինքնուրույն
աշխատելու հմտություններին
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ծանոթացնել սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների փորձարկման մեթոդներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


հիմնավորել սննդամթերքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստման
ձևերի (սերտիֆիկացում և հայտարարագրում) տեսական հիմունքները:
բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 ներկայացնել սննդամթերքի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հայտարարագրման,
դրանց սխեմաների վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներ, Եվրասիական
տնտեսական Միության կողմից ընդունված սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական
կանոնակարգերը:

գ. Ընդհանրական կարողություններ.


կիրառել ստացված գիտելիքները, օգտվել համապատասխանության հավաստման
բնագավառում տարբեր նորմատիվ փաստաթղթերից, սննդամթերքի տարբեր խմբերին
վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերից և դրանց կիրառումն ապահովող կամավոր
և պարտադիր միջագային, միջպետական, եվրոպական, ազգային ստանդարտներից,
ինչպես նաև ՀՀ և ԵԱՏՄ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա2.թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող
հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Ա7. ներկայացնելու սննդամթերքի ստանդարտացման և համապատասխանության
հավաստման ձևերի (սերտիֆիկացում և հայտարարագրում) տեսական հիմունքները:
Բ4. օգտագործել սննդամթերքի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հայտարարագրման, դրանց
սխեմաների վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներիը, Եվրասիական Տնտեսական
Միության կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը,
Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական (յուրացում և ինքնուրույն աշխատանք փաստաթղթերի հետ):
12. . Առ.ընթ.գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով,
գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ընդհանուր տեղեկություններ ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստման մասին. էությունը, նպատակները, իրավական հիմքերը (ՀՀ օրենքները և ենթաօրենսդրական
ակտերը), սկզբունքները և իրականացման կանոնները։ Թեմա 2. Սննդամթերքի համապատասխանության հավաստումը. Արտադրանքի սերտիֆիկացման կամ հայտարարագրման կարգը և
ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը։ Թեմա 3. Մաքսային Միության տեխնիկական
կանոնակարգը (ՄՄ ՏԿ 021/2011) սննդամթերքի անվտանգության մասին։ Թեմա 4. Մաքսային
Միության տեխնիկական կանոնակարգերը հացահատիկի, հյութամթերքի, յուղաճարպային
արտադրանքի անվտանգության մասին։
Թեմա 5. Մաքսային Միության տեխնիկական
կանոնակարգերը սննդամթերքի փաթեթավորման, սննդամթերքի մակնշման վերաբերյալ։ Թեմա
6՝ Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը կաթնամթերքի
և
մսամթերքի
անվտանգության
մասին։ Թեմա 7. Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը
երեխաների և պատանիների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին։
Թեմա 8.
Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերը՝ ”Հատուկ նշանակության
սննդամթերքի առանձին տեսակների անվտանգության մասին”, “Սննդային հավելումների
անվտանգության մասին ”:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մալխասյան Ա. Ց., Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատասխանության
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հավաստում և որակի կառավարում, Երևան, “Լեգալ պլյուս”, 2001
2. Басаков М. И., Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и
метрологии, Р./Д., “Март”, 2000
3. Основы стандартизации и сертификации пищевых продуктов (Под общей редакцией
А.П.Нечаева), М., “Колос”, 2008
4. Действующие технические регламенты таможенного союза (ТР ТС) по разным группам пищевых
продуктов и ТР ТС 021/2011 “О безапасности пищевых продуктов”

1. 0604/Մ21

2. Սննդամթերքների արտադրությունների և
3. ECTS կրեդիտ 3
պահպանման ֆիզիկաքիմիական
օրինաչափություններ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ,
6. 1-ին կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողների մոտ ձևավորել սննդի`որպես բարդ համակարգի, առանձնահատկությունների
և նրանում տեղի ունեցող փոփոխությունների վրա ազդող գործոնների ֆիզիկաքիմիական
մեկնաբանությունների մասին գիտելիքներ,

ուսանողներին ներկայացնել սննդի որպես դիսպերս համակարգերի առանձնահատկությունները ,

ուսանողներին հաղորդել սննդի հետազոտման ֆիզիկաքիմիական մեթոդների տեսական
մոտեցումները և սովորեցնել ուսանողներին գործիքային հետազոտման որոշ մեթոդները
յուրացնելու գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


նկարագրել սննդամթերքի առանձնահատկությունները և դասակարգելու սննդամթերքի վրա
ազդող գործոնները՝ սննդի բարդ բաղադրությունը և հետերոգենությունը,
սահմանել սննդի քիմիայում կիրառվող թերմոդինամիկայի հիմնադրույթները, ձևակերպելու
սննդի ֆիզիկական քիմիայում տարբեր` մակրոսկոպիկ, մեզոսկոպիկ և միկրոսկոպիկ
մոտեցումները ներկայացնելու և լուսաբանելու սննդամթերքի հետազոտման ֆիզիկաքիմիական մեթոդները,
նկարագրելու դիսպերս համակարգերի առաջացման մեխանիզմը և լուսաբանելու դրանց
կայունության վրա ազդող գործոնները,
ներկայացնելու սննդային էմուլսիաների, ինչպես նաև դրանց կայունությունը ապահովող
էմուլգատորների տեսակները:






բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ.





կիրառել տարբեր մեթոդներ սննդամթերքի տեքսուրայի և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների հետազոտման համար,
կատարել սննդամթերքի նախնական մշակման օժանդակ գործընթացներ հետազոտման
ֆիզիկաքիմիական գործիքային մեթոդների կիրառմամբ,
իրականացնել փորձնականորեն ստացված տվյալների քանակական մշակումը և դրանց
հիման վրա տալու որակական մեկնաբանություններ,
գնահատել կոլոիդային համակարգերում ընթացող պրոցեսների օրինաչափությունները և
հասկանալ այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքներում
տարբեր գործոնների ազդեցության տակ:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


գործնականում կիրառելու տարբեր ֆիզիկակքիմիական մեթոդներ՝ սննդամթերքի
ուսումնասիրման համար,
 ստեղծագործաբար օգտագործելու ստացված գիտելիքները տարբեր տիպի գործնական
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցելու սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
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ոլորտներում քիմիական

նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները,
Ա3. ընտրելու սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Բ2. օգտագործելու իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում,
Բ8. բացահայտելու այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքներում
տարբեր գործոնների ազդեցությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ՝ սլայդների, անիմացիոն ծրագրերի ու տեսանյութերի ցուցադրությունների օժանդակությամբ,
 գործնական պարապմունքներ վարժությունների և խնդիրների լուծումով,
 սեմինարներ,
 լաբորատոր աշխատանք սննդամթերքի հետազոտման համապատասխան գործիքային
մեթոդների կիրառմամբ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր արժեքներով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սննդի առանձնահատկությունները: Սննդում տեղի ունեցող փոփոխությունների վրա ազդող
գործոնները: Թերմոդինամիկայի հիմնադրույթները սննդի քիմիայում: Քիմիական պոտենցիալ:
Ակտիվություն, ակտիվության գործակից: Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները: Կապեր և
փոխազդեցության ուժեր: Մոլեկուլային փոխազդեցությունների տեսակները: Հիդրոֆոբ էֆեկտներ:
Քիմիական կինետիկայի հիմնադրույթները սննդի քիմիայում: Ռեակցիայի արագությունների
տեսությունները: Ռեակցիայի արագության կախվածությունը ջերմաստիճանից:
Քիմիական
հավասարակշռություն: Դիֆուզիոն վերահսկվող ռեակցիաներ: Էլեկտրոլիտների լուծույթներ,
Դեբայ-Հյուկելի տեսությունը: Տրանսպորտային երևույթներ: Կոլոիդային համակարգեր: Դիսպերս
համակարգերի դասակարգումը և ստացումը ։ Էմուլսիաներ, դրանց տիպերը: Կոլոիդ
համակարգերի կայունությունը։ Էմուլսիաները արտադրության մեջ և դրանց օգտագործումը
սննդային համակարգերում: Էմուլգատորներ: Փրփուրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, Пищевая химия: Лабораторный практикум: учеб.
пособие для вузов, СПб.: ГИОРД, 2006. 304 с.
2.В.Ф. Палфитов, Физико-химические свойства и оценка качества товаров, Руководство для
выполнения лабораторных работ, ФГОУ ВПО МичГАУ, 2005, 48 с.
3. Ritzoulis C.,Introdaction to the Physical Chemistry of Foods, Taylor & Francis Group, Boca Raton,
London, New York,2013, 210 p.
4.Лапина Г.П.,Физико-химические свойства и современные физико-химические методы анализа
продовольственного сырья и продуктов питания,Тверь,Твер. гос. ун-т, 2015,112 с.

1. 0608/Մ18

2. Սննդի արտադրություններում օգտագործվող
3. ECTS կրեդիտ 3
լվացող, մաքրող և վնասազերծող միջոցներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
6. 2-րդ՝գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող,
մաքրող և ախտահանող միջոցներ վերաբերյալ:
 Ուսանողին տալ ելակետային գիտելիքներ լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների
քիմիական բաղադրության, կառուցվածքի և ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


հիմնավորել սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող
միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
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նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում սննդի արտադրություններում
օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների կիրառման ժամանակ,
ներկայացնելու սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.


կիրառել ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
 կանխատեսել կիրառվող միջոցների ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա,
 բացահայտել այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքներում
տարբեր գործոնների ազդեցությամբ,
 վերլուծել սննդամթերքի պահմանման մակարդակի բարձրացման ժամանակակից
մեթոդներն ու մոտեցումները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ .
 վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. հիմնավորելու սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
Բ3. կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Բ5.կանխատեսելու շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա,
Բ6. գնահատնելու հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 dասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ:
12. . Առ.ընթ.գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով,
գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օճառ. օճառների քիմիան: Օճառների ստացման ժամանակակից եղանակները, տեսակները:
Օճառների քիմիական կառուցվացքը և ազդեցութնան մեխանիզմը: Սինթետիկ լվացող միջոցներ,
դրանց դասակարգումը: Մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), դրանց դասակարգումը: ՄԱՆ-երի
անհատական և համակցված ազդեցությունն և դրանց կիրառման հնարավոությունը սննդի
արդյունաբերություններում օգտագործվող լվացող և մաքրող միջոցներում: Սննդի արդյունաբերություններում օգտագործվող ախտահանիչ միջոցներ, դրանց նկատմամբ ներկայացվող
պահանջները: Սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող
միջոցներ արդյունավետության վերահսկումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания: Учебник. М.: Медицина, 2002, 528 с.
2. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 2005, 312с.
3.Taylor A., Branch S., Fisher A., Halls D., White M. Atomic Spectrometry Update. Clinical and Biological
Materials, Foods and Beverages, J. Anal. At. Spectrom., 2001, No.16, P. 421-446.
4. Velisek J., Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.

1. 0608/Մ19 2. Սննդի մանրէաբանություն և սննդի հիգիենա
3. ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. - 1 ժամ
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6. 2-րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ միկրոօրգանիզմներով (բակտերիաներով, միցելիալ
սնկերով) սննդի աղտոտման մասին, որոնք մեծ վտանգ են ներկայացնում բնակչության
առողջության համար, բացատրել ախտածին բակտերիաների առանձին խմբերի
նշանակություն սննդի արտադրության առանձին ճյուղերի համար, ցույց տալ
միկրոօրգանիզմների
աճը
ճնշելու
համար
օգտագործվող
տեխնոլոգիաների
նշանակությունը և գնահատականը, ներկայացնել միջազգային պահանջները, սննդի
արտադրություններում հիգիենիկ նախագծման ճիշտ ներդրման սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.






նկարագրել բնակչության առողջության համար վտանգ ներկայացնող ախտածին և պայմանական ախտածին միկրոօրգանիզմները, սննդում նրանց զարգացումը և կենսունակությունը ապահովող ֆիզիկական, քիմիական և էկոլոգիական գործոնները,
լուսաբանել սննդային հումքի վերամշակման տեխնոլոգիական ուղիների ազդեցությունը
ախտածին միկրոօրգանիզմների կենսունակության վրա: Հարմարվողականության, սիներգիզմի և անտագոնիզմի գործոնները սննդային հիվանդություններ առաջացնող բակտերիաների խմբերի համար:
գիտակցել միջազգային կազմակերպությունների նշանակությունը սննդի մանրէաբանական
անվտանգության համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.




վերլուծելու և գնահատել ախտածին և պայմանական ախտածին բակտերիաների
քանակական պարունակության մեթոդները,
օգտագործել, բնակչության համար վտանգ ներկայացնող բակտերիաների հիմնական
խմբերի նույնականացման մեթոդները (մոլեկուլյար, կլասիկ)
հիմնավորելու սարքավորումների մակերեսներից, աշխատանքային մակերեսներից, օդից,
աշխատողների ձեռքերից նմուշառման կանոնները, որոնք հանդիսանում են պատրաստի
սննդամթերքի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծելու ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
Ա6. ներկայացնելու սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները,
Բ3. կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Բ5. կանխատեսելու շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում
 ուսուցանող (ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում, կոնկրետ իրավիճակների
վերլուծություն (անհատական և թիմային աշխատանք ),
 լաբորատոր աշխատանքների կատարում,
 ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր,
 անհատական խորհրդատվություն:
12. Առ.ընթ.գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
բանավոր է, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով,
գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն: Սննդամթերքների կենսաանվտանգության խնդիրները: Թեմա 2. Կենսաանվտանգության սկզբունքները արտադրական պայմաններում. Սննդի արդյունաբերությունների
համար վտանգ ներկայացնող պաթոգեն բակտերիաների հիմնական տեսակները: Թեմա 3.
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Միցելիալ սնկերը և միկոտոքսինները, որպես սննդային հումքի և սննդամթերքի աղտոտիչներ: Թեմա 4. Սննդամթերքի արտադրությունների հիգիենիկ սերտիֆիկացումը ըստ НАССР: Թեմա 5. Հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են պաթոգեն բակտերիաների տարածմանը սննդի
արտադրություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Ефимочкина Эмерджентные бактериальные патогенны в пищевой микробиологии. Москва –Изд-во
РАМН, 2008.
2. Рекомендации для предприятий, осуществляющих разработку программы

производственного контроля с учётом принципов НАССР; IFC&BMBF; 2013
3. H. Schmidt, E. Rodrick Food Safety Handbook. 2003: A John Wiley & Sons Publication.
4. Biologocal Safety: Principales and Practices. Ed. O.Fleming, L.Hunt; ASM Press, 2007, Washington; p.
597.
5. Hygiene in Food Processing; edit. H.Lelieveld;J.Holah;B.Withe; CRC Press., 2015,p. 450.
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2. Հավելանյութերը սննդամթերքի
3. ECTS կրեդիտ 3
արտադրություններում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. – 1 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Ծրագիրը նպատակ ունի.
 ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ սննդի արտադրություններում օգտագործվող
հավելանյութերի մասին:
 ծանոթացնել օգտագործման հիմնապատճառները
 ծանոթացնել ներկայումս օգտագործվող չափորոշիչներին (ГОСТ, IDT, MOD և այլն) և որոշ
հավելանյութերի որոշման եղանակներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ձևակերպել հավելանյութերի դասակարգումը,
 անաչել ГОСТ, IDT, MOD և այլն չափորոշիչները,
 մատնանշել հավելանյութերի կիրառման հիմնապատճառները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 տարբերակել սննդամթերքում կիրառվող հավելանյութերը,
 գործնականում իրականացնել սննդամթերքում հավելանյութերի որոշում,
 գործնականում իրականացնել հավելանյութերի որոշման մեթոդի մշակում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 իրազեկել կիրառվող հավելանյութերի դրական և բացասական կողմերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրել հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի քանակական նորմերը,
Ա6. ներկայացնելու սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները,
Բ1.կատարելու հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծութուն,
գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն,
Բ3.կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություներ դիդակտիկ նյութերի կիրառմամբ,
 լաբորատոր աշխատանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1, 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2, 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն։ Սննդի արտադրությունում օգտագործվող հավելանյութերի դասակարգում։ Դրանց կիրառման պատճառները։ Թեմա 2. Պահածոյացնող նյութեր։ Հակաթթվեցուցիչ։
Թեմա 3. Կայունացուցիչներ։ Հակաբիոտիկներ։ Թեմա 4. Թթվայնության կարգավորիչ, փխրեցուցիչ,
հակագնդիկացնող։ Թեմա 5. Ներկանյութեր։ Թեմա 6. Համի և բույրի ուժեղացնող նյութեր։
Քաղցրացուցիչներ։ Թեմա 7. Պնդացնող, կայունացուցիչ, կապող, էմուլգացնող նյութեր։ Թեմա 8.
Փրփուրհանգեցնող, էմուլգացնող, հակագնդիկացնող, ջնարակիչ և այլ նյութեր։ Թեմա 9.
Հացաբուլկեղենի արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 10. Մսամթերքի արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 11. Կաթնամթերքի արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ:
Թեմա 12. Հրուշակեղենի արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 13. Հյութերի և զովացուցիչ
ըպելիքների արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 14. Ալկոհոլային խմիչքների
արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ: Թեմա 15. Սոուսների արտադրությունում օգտագործվող
ՀՆ: Թեմա 16. Պահածոների արտադրությունում օգտագործվող ՀՆ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Колодязная В. С.. ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ. Санкт-Петербург 1999, 143с.
2.Ильин Д.Ю., Ильина Г.В.. Пищевая химия. Пенза 2016, 152с.
3.Обрезкова М.В., Каменская Е.П.. ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ. Бийск 2016, 99с.
4.Belitz H.-D.,Werner Grosch, Peter, Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, 1070 p.
5,Գալստյան Ա.Ս. Հավելանյութերը սննդամթերքի արտադրություններում: Ուսումնական ձեռնարկ
(Տեսական մաս և լաբորատոր աշխատանքներ) / -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 104 էջ:
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2. Սննդամթերքի արտադրությունների ռիսկերի
3.ECTS կրեդիտ 3
վերլուծություն
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. 2-րդ՝գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Հիմնվելով սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռիսկերի գնահատման միջազգային փորձի
վրա և հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության /ԵԱՏՄ/ մոտեցումները տվյալ
ոլորտի զարգացման և վերահսկման հարցում, սույն դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին
ծանոթացնել՝
-ռիսկերի գնահատման և վտանգների վերլուծության մեթոդներին,
-ռիսկերի կառավարման՝ աշխարհում ընդունված ժամանակից մեթոդիկաներին,
-սննդամթերքի անվտանգության և դրա որակի ապահովման միջազգային ստանդարտներին և
այլն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ցուցադրել ռիսկերի գնահատման և վերլուծության միջազգային լավագույն փորձի իմացություն,
 ցուցադրել ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մեթոդների իմացություն,
 ցուցադրել սննդամթերքի անվտանգության և որակի ապահովման ոլորտներում միջազգային ստանդարտների համակարգերի իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 տարանջատել և հստակ ձևակերպել ռիսկերն ու վտանգները,
 մշակել և ներկայացնել տարբեր միջազգային համակարգերով ռիսկերի վերլուծության
սխեմաները ,
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 կազմել համապատասխան արտադրական պրոցեսի ռիսկերի գնահատման նախագծեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 ստեղծագործաբար օգտագործելու ստացված գիտելիքները տարբեր տիպի
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

գործնական

Ա1. գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության
ոլորտներում
քիմիական նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները,
Բ3. կիրառե ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Բ4. օգտագործելու սննդամթերքի ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հայտարարագրման,
դրանց սխեմաների վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներիը, Եվրասիական
Տնտեսական Միության կողմից ընդունված՝ սննդամթերքին վերաբերող տեխնիկական կանոնակարգերը,
Բ6. գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի աղտոտիչների հիմնական խմբերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 սեմինար-քննարկումներ,
 անհատական պարապունքներ,
 խորհրդատվություն,
 գործնական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով, գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռիսկերի վերլուծության բաղադրիչները և դրանց նշանակությունը: Թեմա 2.
Սննդամթերքի ռիսկերի դասակարգումը: Թեմա 3. Սննդամթերքի որակի և անվտանգության
ապահովման ռիսկերի դասակարգումը: Թեմա 4. Ռիսկերի գնահատման և ռիսկերի կառավարման
գործառնական տարբերությունները: Թեմա 5. Ռիսկերի գնահատում և վտանգի վերլուծություն:
Թեմա 6. Սննդամթերքի անվտանգության գնահատում HACCP-ի հիման վրա: Թեմա 7.
Սննդամթերքի անվտանգության և որակի կառավարման համակարգերում վտանգների
գնահատումը (TACCP-մեթոդիկա): Թեմա 8. Սննդամթերքի արտադրության անվտանգության
ռիսկերի գնահատումը (HARPС):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hoffmann S. Ensuring Food Safety around the Globe: The Many Roles of Risk Analysis From Risk
Ranking to Microbial Risk Assessment// Risk Analysis Volume 30, Issue 5, pages 711–714. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.2010.01437.x/full
2.Lofstedt R. Communicating Food Risks in an Era of Growing Public Distrust: Three Case Studies// Risk
Analysis V. 33, Issue 2, p. 192–202. Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.15396924.2011.01722.x/full (дата обращения 08.04.13).
3.Юссуф А.М. Природно-климатические и социально-экономические условия развития АПК
республики ЧАД // Инженерный вестник Дона выпуск 4 (часть 2) 2012г. [Электронный ресурс].—
Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1337 (дата обращения 08.04.13).
4. Самсонова М.Л. Учет экологических факторов при разработке инновационного бизнес-плана //
Инженерный вестник Дона выпуск 4 (часть 2) 2012г. Режим доступа: http: //ivdon.ru /magazine/
archive/ n4p2y2012/1424 (дата обращения 08.04.13).
5.Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» № 184 от 27 декабря
2002 г.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Արտադրության մոդելավորում
3. ECTS կրեդիտ 3
5. դաս. - 1 ժամ, գործ. - 1 ժամ
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6. 2-րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Հաշվի առնելով ՀՀ օրենսդական վերջին տարիների զգալի փոփոխությունները, նոր ոլորտային
ստանդարտների մշակումը և կիրառումը, հայկական ստանդարտների մոտարկումը
Եվրոպական օրենսդրությանը և մասնավորապես Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական
տնտեսական միությանը /ԵՏՄ/, սույն դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնել՝
 արտադրության կազմակերպման և մոդելավորման ժամանակից մեթոդներին,
 պատշաճ լաբորատոր գործունեության /ՀՍՏ ԻՍՕ 17025:2005/ կազմակերպման և
մոդելավորման ժամանակից մեթոդներին,
 ազգային,միջազգային ոլորտային օրենսդրական և տեխնիկական կանոնակարգերի
պահանջներին,
 ռիսկերի
վերլուծության
պարտադիր
համակարգին՝
որակի,
սննդամթերքի
անվտանգության,
էկոլոգիական
անվտանգության,
տեխնիկական
անվտանգության,
աշխատանքի անվտանգության և լաբորատոր գործունեության կազմակերպման ոլորտներում,
 արտադրանքի
նույնականացմանը,
փորձաքննությանը,
համապատասխանության
հավաստումը և այլն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

ցուցադրել մոդելավորման ժամանակակից մեթոդների, արտադրության, լաբորատոր
գործունեության կազմակերպման մոդելավորման ժամանակակից և կիրառական մեթոդների
իմացություն

ներկայացնել ոլորտային տեղական և միջազգային օրենսդրությունը, տեխնիկական
կանոնակարգերը

կիրառել որակի, սննդամթերքի անվտանգության, էկոլոգիական, տեխ.անվտանգության և
աշխատանքի անվտանգության ոլորտներում ռիսկերի վերլուծության պարտադիր
համակարգերի իմացությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 համադրել ոլորտային միջազգային և տեղեկան օրենսդրական պահանջերը և դրանց
կիրառման հնարավորինությունը
 ներկայացնել լաբորատոր գործունեության կազմակերպման մոդելները, խնդիրները,
ռիսկերը, սխալները, լաբորատոր նախագծեր և այլն,
 իրականացնել ռիսկերի վերլուծություններ՝ որակի, սննդամթերքի անվտանգության,
էկոլոգիական, տեխ.անվտանգության և աշխատանքի անվտանգության ոլորտներում,
 կազմել համապատասխան ծրագրեր, կարգեր, հրահանգներ, փաստաթղթեր՝ ՀՀ և
միջազգային ոլորտային պահանջներին համապատասխան

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

ստեղծագործաբար օգտագործել ստացված գիտելիքները տարբեր տիպի գործնական
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. թվարկելու սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող
հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Ա7. ներկայացնելու սննդամթերքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստման
ձևերի (սերտիֆիկացում և հայտարարագրում) տեսական հիմունքները:
Բ3. կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Բ6. գնահատնելու հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի
աղտոտիչների հիմնական խմբերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 սեմինար-քննարկումներ,
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 անհատական պարապունքներ,
 խորհրդատվություն,
 գործնական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով, գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մոդելավորման օբյեկտները, նպատակը, առավելությունները, արդյունավետության
գնահատումը: Թեմա 2. Ինտեգրված կառավարման համակարգերի մոդելավորում: Թեմա 3.
Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողության մոդելավորում: Թեմա 4. Մոնիթորինգի և
չափումների մոդելավորում: Թեմա 5. Փաստաթղթաշրջանառության և գրառումների կառավարման մոդելավորում: Թեմա 6.
Կադրերի կառավարման մոդելավորում:Թեմա 7. Աշխատանքի
անվտանգություն, չափանիշները, պահանջները, ազգային և միջազգային օրենսդրական դաշտի
կարգավորում: Թեմա 8. Տեխնիկական անվտանգություն, չափանիշները, պահանջները, ազգային
և միջազգային օրենսդրական դաշտի կարգավորում: Թեմա 9. Արտադրական հիգիենա, չափանիշները, պահանջները, ազգային և միջազգային օրենսդրական դաշտի կարգավորում:Թեմա 10.
Պատշաճ լաբորատոր գործունեության կազմակերպում, չափանիշները, պահանջները, ազգային և
միջազգային օրենսդրական դաշտի կարգավորում: Թեմա11.Արտադրության մոդելավորում
էկոլոգիական անվտանգության տեսանկյունից, հիմունքներ, ազգային և միջազգային օրենսդրական դաշտի կարգավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Стехин А.П. Основы конструирования, моделирования и проектирования систем управления
производственными процессами: Учеб. пособие. – Донецк: ДонГАУ, 2008.
2․Основы теории оптимального управления: Учеб. Пособие для эконом. вузов/ В.Ф. Кротов,
3․Б.А. Лагоша, С.М. Лобанов и др.; Под ред. В.Ф. Кротова. – М.: Высш. Шк., 2008.
4․ Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная
программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль З.М.: ИНФРА-М, 1999.
5․ Дьяков В.И. Предпринимателю об охране труда. Иваново, ИГЭУ, 2002.
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2. Կեղծված սնդանթերքի հիմնահարցեր
3․ECTS կրեդիտ 3
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1 ժամ, գործ.-1 ժամ
6. 2-րդ՝գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդամթեքրի կեղծման մեթոդների մասին
համաշխարհային մակարդակով, կեղծման և սննդի անվտանգության կապի մասին:
 ուսանողներին ներկայացնել կեղծման մեթոդները և տեսակները, սննդամթերքի կեղծման
հայտնաբերման մեթոդները:
 ուսանողներին ներկայացնել միջազգային օրենսդրությունը կեղծման հայտնաբերման
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 կարագրել բուսական և կենդանական ծագման սննդի կեղծման հիմնական տեսակները,
 լուսաբանել կեղծիքների ազդեցությունը սննդի անվտանգության վրա,
 գիտակցել սննդամթերքների զանգվածային կեղծման հիմնական միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 վերլուծել և գնահատել կեղծված սննդամթերքի օգտագործման ռիսկը սպառողների
առողջության համար,
 օգտագործել ժամանակակից անալիտիկ մեթոդները կեղծման հուսալի նույնականացման
համար,
 հիմնավորել սննդի կեղծման նույնականացման համալիր մոտեցումը.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցել սննդի արդյունաբերության և սննդի անվտանգության ոլորտներում քիմիական
նյութերի անվտանգ օգտագործման տեսական և կիրառական դրույթները,
Ա3. ընտրել սննդի որակի հսկման, ուսումնասիրության ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Բ1. կատարել հետազոտության արդյունքների որակական ու քանակական վերլուծություն,
գործնականում իրականացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն,
Գ5.պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկումներ տեղում, զրույց, սլայդների և տեսաֆիլմերի ցուցադրում
 ուսուցանող (ռեֆերատների և նախագծերի պատրաստում, կոնկրետ իրավիճակների
վերլուծություն (անհատական և թիմային աշխատանք),
 լաբորատոր աշխատանքների կատարում,
 ինքնուրույն աշխատանքների կատարում, սեմինարներ, բանավեճեր,
 անհատական խորհրդատվություն;
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով, գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սննդի կեղծում և սննդամթերքի անվտանգություն: Սննդամթերքների կեղծման տեսակներ:
Սննդամթերքների կեղծման նվազեցման եղանակները: Սննդամթերքների կեղծման նույնականացման մեթոդները: Կեղծ սննդամթերքի միջազգային օրենսդրությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дмитриченко М., Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных
товаров: Учебное пособие. Питер, 2003, С. 5.
2. Чепурной И.П., Защита прав потребителей. Виды и способы обмана покупателя при продаже
продовольственных товаров. Издательство: Феникс, 2003, C. 6;
3 Роева Н.Н., Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. Учебно-практическое
пособие. – М., МГУТУ, 2009.
4. Food Adulteration and Consumer Awareness. in Dhaka City, 1995-2011. J. health popul nutr 2014
Sep;32(3):452-464;
5. Prevention of food adulteration, сас/rc/, 2004, p.15
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2. Սննդամթերքի պահպանման ժամկետ, պահպանման 3. ECTS կրեդիտ
պայմաններ և տեխնոլոգիական ռեժիմներ
3
2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 1 ժամ , լաբ․ - 1 ժամ
2-րդ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սննդամթերքի պահպանման տարբեր պայմանների,
ժամկետների, և տեխնոլոգիական ռեժիմների վերաբերյալ:
 Ծանոթացնել սննդամթերքի պահմանման սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ
նորմերի հետ:
 Պարզաբանել սննդամթերքի պահպանման ընթացքում տեղի ունեցող ֆիզիկական,
քիմիական, կենսաքիմիական և մանրէաբանական պրոցեսների
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.



ներկայացնել սննդամթերքի պահպանման վրա ազդող գործոնները և նրանց
նշանակությունը,
նկարագրել գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում սննդամթերքի պահպանման
ընթացքում,
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բնութագրել պահպանման հիմնարար սկզբունքները,
ներկայացնել սննդամթերքի պահպանման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.





օգտվել սննդի պահմանման նորմերի տեղեկատվական գրականությունից,
կազմակերպել սննդամթերքի ռացիոնալ պահպանումը,
գնահատել սննդամթերքի բնական կորուստը պահպանման ժամանակ,
վերլուծել սննդամթերքի պահմանման մակարդակի բարձրացման ժամանակակից
մեթոդներն ու մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել ստացված գիտելիքները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. թվարկելու սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող
հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Ա4. նկարագրելու հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
Բ2. օգտագործելու իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում,
Բ3.կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով, գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սննդամթերքի պահպանման տեխնոլոգիական ռեժիմները. պահպանման ջերմաստիճան, օդի
հարաբերական խոնավություն, լուսավորվածություն: Սննդամթերքի պահպանման սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը: Ֆիզիկական, քիմիական, կենսաքիմիական և մանրէաբանական պրոցեսները սննդամթերքի պահպանման ընթացքում: Ապրանքային կորուստները
պահպանման ընթացքում. բնական, որակական և քանակական: Կորուստները կանխելու և
նվազեցնելու միջոցները: Սննդամթերքի փաթեթավորում: Սննդամթերքի պահպանման ժամկետի
որոշումը: Սննդամթերքի պահպանման ժամանակակից մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Steele R., Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publishing, 2004, 407 p.
2. Velisek J., Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014, 1124 p.
3. Куцакова В.Е., Рогов И.А., Фролов С.В., Филиппов В.И., Примеры и задачи по холодильной
технологии пищевых продуктов,ч.1. Теоретические основы консервирования, М.: Колос, 2001, 134 с.
4. Григорьева Р.З., Современные технологии хранения пищевых продуктов. Учебное пособие.
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Кемерово, 2003, 104 с.
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2. Գյուղատնտեսական նշանակության քիմիական
միջոցներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային

3. ECTS կրեդիտ 3

5. դաս.-1 ժամ, լաբ.-1 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի բարձրացման
նպատակով կիրառվող քիմիական միջոցների, դրանց հատկությունների, թունավորության
աստիճանի, կիրառման առանձնահատկությունների հետ
 ուսանողներին ծանոթացնել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող կենսաբժշկական
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նշանակության
քիմիական
միջոցներին,
կենդանիների
կերի
մեջ
կիրառվող
հակաօքսիդիչներին
 ուսանողներին տեղեկություն տրամադրել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող
թունաքիմիակատների վերաբերյալ
 ուսանողներին ներկայացնել գյուղատնտեսության մեջ հանքային պարարտանյութերի
կիրառման նպատակահարմարությանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 հիմնավորել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների դրական և
բացասական հետևանքները,
 դասակարգել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցները,
 որակավորել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների,
հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 կատարելու գյուղատնտեսության մեջ քիմիական միջոցների կիրառման հետևանքների
ամբողջական գնահատում,
 փաստարկելու գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների
թունավորության ռիսկերը,
 գնահատել գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցների ազդեցությունը
շրջակա միջավայրի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 ընտրել քիմիական միջոցները գյուղատնտեսության մեջ նպատակային կիրառման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. թվարկելու սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող
հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Բ3. կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Բ5. կանխատեսելու շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի անվտանգության
վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություների շարք,
 սեմինարներ և քննարկումներ,
 ռեֆերատիվ բնույթի աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով, գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցներ. դասակարգումը, կիրառման առանձնահատկությունները, սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Բույսերի աճի խթանման
համար կիրառվող քիմիական միջոցներ` պեստիցիդներ, նիտրոզոամիններ, օրգանական պարարտանյութեր. դասակարգումը, քիմիական և կումուլյատիվ հատկությունները, կիրառման առանձնահատկությունները: Անասնաբուծության մեջ կիրառվող քիմիական միջոցներ. ազդեցության
ընդհանուր նկարագրությունը, թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Անօրգանական հավելումների
կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ. դասակարգումը և առանձնահատկությունները, դրանց կիրառմամբ պայմանավորված հողի երկրորդային աղտոտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Медведская.Т.В,.Субботин А.М, Мацинович М.С., Загрязняющие вещества и их влияние на
сельскохозяйственную продукцию. Учебно-методическое пособие. Витебск, ВГАВМ, 2010.
2.В.Д. Баранников. Экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции. М.: Колос, 2005.
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6. 2-րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ տարբեր բնույթի տոքսիկ միացություններով սննդի
աղտոտման վերաբերյալ, կենսաբանական և քիմիական ծագման, որոնք վտանգ են
ներկայացնում բնակչության առողջության համար:
 ուսանողներին ներկայացնել սննդի արտադրության զարգացող տեխնոլոգիաների և
ալերգիկ և թունավոր միացություններով սննդի աղտոտման կապի մասին: Ցույց տալ
սննդում պարունակվող տոքսինների համաճարակային և բժշկական նշանակություննը:
 ներկայացնել սննդի թունաբանության բնագավառի միջազգային օրենսդրությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.


նկարագրել բնակչության առողջության համար վտանգ ներկայացնող սննդի արտադրությունում նշանակություն ունեցող տոքսինների հիմնական խմբերը (բնական տոքսիններ, էկոտոքսիններ), դրանց հատկությունները, տարբեր օրգաններում կուտակվելու
ընդունակությունը և այլ ավելի պակաս կամ ուժեղ տոքսիկ միացություններ փոխարկվելը:
 լուսաբանել սննդի արտադրության այս կամ այն տեխնոլոգիաների ազդեցությունը նոր
տոքսիկ միացությունների առաջացման վրա (ակրիլամիդներ, նիտրոզամիններ, ամիններ և
այլն) և նրանց մետաբոլիզմի ուղիները մարդու օրգանիզմում,

բացատրել տոքսիկոկինետիկայի հիմնական դրույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել և գնահատել սննդամթերքների տարբեր բնույթի տոքսիններով աղտոտման
վտանգը,
 օգտագործել տոքսիկության աստիճանի որոշման համար կենսաթեստավորման մեթոդներ
 հիմնավորել մեթոդների ընտրությունը հիմնված անալիտիկ թունաբանության գիտելիք
ների վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
Ա6. ներկայացնելու սննդային հիգիենայի իրավական և կազմակերպչական հիմունքները,
Բ2. օգտագործելու իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի
ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրություններում,
Բ5. կանխատեսել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը հումքի և սննդամթերքի
անվտանգության վրա:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Հանրագումարային քննություն. բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով, գնահատման քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Անալիտիկ թունաբանություն: Հետազոտվող միացությունների տոքսիկության
աստիճանի գնահատականը: Թունաբանական անվտանգություն և ռիսկի աստիճանի անալիզը:
Սննդամթերքների տոքսինների հիմնական խմբերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Пищевая химия. A.Б. Нечаев;СПб.: ГИОРД, 2003, с.640.
2.Микотоксины. В.А. Тутелян, Л.В. Кравченко, М: Пищ.издат; 2000.,с. 320.
3.W.M. Dabrowski; Z.E. Sikorski, Toxins in Food;
4.Tonu Pussa, Principles of Food Toxicology. CRC.Press, 2014 by Taylor Francis, p. 344.
5.Pathogens and Toxins in Food. V.K.Junela; J.N.Sofos; ASM Press Washington,DC; 2010, p. 526.
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1. 0603/Մ25

2. Ախտահանող և մանրէազերծող միացություններ.
3. ECTS
Կոսմետիկ միջոցներ
կրեդիտ 3
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, լաբ.-1
2-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

4.
6.
8.

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին սանիտարահամաճարակային նորմերին և կանոններին:
Ախտահանման և մանրէազերծման տեսակներին, միջոցներին,
դասակարգմանը,
կիրառման ոլորտներին,
 նկարագրել ախտահանիչ նյութերի կիրառությունը գյուղատնտեսության, բժշկության,
կենցաղի և սննդամթերքի ոլորտներում: Ախտահանիչ և մանրէազերծող նյութերի կիրառությունը կոսմետոլոգիայում,

իրականացնել ախտահանիչ նյութերի և ախտահանիչ կոսմետիկ միջոցների պատրաստում:
 ներկայացնել կոսմետիկ միջոցներում կիրառվող ծանր մետաղները, դրանց ազդեցությունը
մաշկի վրա: Վնասազերծման եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`


ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

տարբերակել և դասակարգել ախտահանիչ և մանրէազերծող նյութերը,

ճիշտ կիրառել ախտահանիչ նյութերը սննդային արդյունաբերության և մեջ,

նկարագրել կոսմետիկ միջոցների բաղադրությունը,

ներկայացնել ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցների հետ աշխատելու
անվտանգության կանոնները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
 պատրաստել կենցաղում և արդյունաբերության մեջ օգտագործվող նվազ թունավոր
ախտահանիչ և մանրէազերծող լուծույթներ,
 պատրաստել մաքրող կոսմետիկ միջոցներ,
 վնասազերծել կամ մասնակի չեզոքացնել ախտահանիչ և մանրէազերծող լուծույթներից
հասցրած վնասները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

բացատրել ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցների կարևորությունը, կիրառման
ոլորտները, նրանց հասցրած վնասները և դրանց չեզոքացման տարբերակները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
Ա5. հիմնավորելու սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և ախտահանող
միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
Բ3. կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն (դիդակտիկ միջոցների կիրառմամբ),
 լաբորատոր ( ախտահանիչ միջոցների, լոսյոնների, և մաքրող միջոցների պատրաստում:)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր արժեքներով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սանիտահամաճարակային նորմեր և կանոններ: Թեմա 2. Ախտահանման և
մանրէազերծման միջոցներ: Դրանց տարբերությունը, դասակարգումը, տեսակները, կիրառման
ոլորտները: Թեմա 3. Ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցները բժշկության մեջ: Դրանց նորմերի
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պահպանման նորմերը: Թեմա 4. Կոսմետիկ միջոցներ: Կիրառման ոլորտները, տեսակները : Թեմա
5 . Ախտահանիչ և մանրէազերծող նյութեր, լուծույթների պատրաստում: Թեմա 6. Ախտահանիչ և
մանրէազերծող նյութերի, կոսմետիկ միջոցների հասցրած վնասները, դրանց վերացման
միջոցները և եղանակները: Թեմա 7. Տարբեր օրգանական նյութերի, կայունացուցիչների և ծանր
մետաղների առկայությունը կոսմետիկ միջոցներում: Նրանց ազդեցությունը մաշկի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մեթոդական ուղեցույց ,ՀՀ ԱՆ. 2013թ.
2. Дьяченко С.В., Дезинфицирующие и стерилизующие средства Хабаровск, 2016
3. « Քիմիական ախտահանիչ և մանրէազերծող միջոցների կիրառուման ոլորտները» ՀՀ Օրենք
2012, www.//mnp.am/orenqnax.doc
4. Котляр С.И., Косметические лекарственные средства, Витебск, 2001

1. 0608/Մ27

2. Քիմիական միացությունների կիրառումը
3.ECTS կրեդիտ 6
կենցաղում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1 ժամ, լաբ.-1 ժամ
6. 2-րդ՝գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հաղորդել ուսանողներին գիտելիքներ կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ քիմիական
միացությունների վերաբերյալ,
 տալ ուսանողին ելակետային գիտելիքներ կենցաղում օգտագործվող տարաբնույթ
քիմիական միջոցների քիմիական բաղադրության, կառուցվածքի և ազդեցության
մեխանիզմների վերաբերյալ,


ծանոթացնել ուսանողին կենցաղում օգտագործվող ժամանակից քիմիական նյութերի
հիմնական դասերի և որակի հսկման մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.





հիմնավորելու կենցաղում օգտագործվող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
նկարագրելու հումքի և պատրաստի արտադրանքի թունավորման սահմանային
թույլատրելի քանակական նորմերը,
նկարագրելու գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում կենցաղում օգտագործվող
միջոցների կիրառման ժամանակ,
ներկայացնելու կենցաղում օգտագործվող միջոցների կազմակերպչական հիմունքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ .





կիրառելու ռիսկերի վերլուծության մեթոդները հանրային առողջությանը վերաբերող
խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործընթացներում,
կանխատեսելու
կիրառվող
միջոցների
ազդեցությունը
հումքի
և
սննդի
անվտանգության վրա,
բացահայտելու այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում կենցաղում
կիրառվող քիմիական միացություններում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ,
վերլուծել կիրառվող միջոցների անվտանգության մակարդակի բարձրացման
ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
 վերլուծել ստացված տվյալները և կատարել եզրակացություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու հումքի և պատրաստի մթերքի թունավորման սահմանային թույլատրելի
քանակական նորմերը,
Ա5. հիմնավորելու սննդի արտադրություններում օգտագործվող լվացող, մաքրող և
ախտահանող միջոցների ժամանակակից մոտեցումները,
Բ7. բացահայտելու այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում
սննդամթերքներում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ,
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Բ8. տարբերակելու գյուղատնտեսական և կենցաղային նշանակության
քիմիական
միջոցները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ,
 սեմինարներ, քննարկումներ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր արժեքներով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենցաղում կիրառվող քիմիական միացությունների հիմնական դասերը: Լվացող միջոցներ:
Լվացող միջոցների ընտրության հնարավորությունը ըստ նպատակի: Սինթետիկ լվացող միջոցներ
և դրանց համակցված ազդեցությունն և կիրառումը կենցաղում: Ներկեր: Ժամանակակից ներկերի
բաղադրությունը: Լաքեր: Պիգմենտներ: Խեժեր: Էմուլսիոն ներկեր: Սոսինձներ: Բուսական և
կենդանական սոսինձներ: Մածուկներ տարբեր նպատակների համար: Կենցաղում կիրառվող
յուղային բաղադրություններ: Տարբեր մետաղների մակերեսների մշակման քիմիական միջոցներ:
Փայտի մշակման քիմիական միջոցներ: Կենցաղային միջատների և կրծողների դեմ պայքարի
միջոցներ: Պարֆումերիա և կոսմետիկա: Ավտոմեքենայի կոսմետիկա: Կենցաղում կիրառվող
նյութերի թունաբանական և հրդեհավտանգավորության բնութագրերը:

1. 0603/ Մ1

2. ԲՄՄ ընդհանուր տեխնոլոգիաներ և պոլիմերային
3.ECTS կրեդիտ 3
կոմպոզիտներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 1 ժամ, լաբ․ - 2 ժամ
6. 2-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ
 սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների հիմնական տեսակների;
 պոլիմերներից (պոլիմերային կոմպոզիտներից) իրերի պատրաստման տեխնոլոգիաների;
 սննդի հետ շփվող պոլիմերներին ներկայացվող պահանջներին (կառուցվածքային
ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների կոմպլեքս;
 սննդի հետ շփվող պոլիմերների քիմիայի զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
 ներկայացնել սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների հիմնական
տեսակները,
 քննարկել պոլիմերային փաթեթավորման և սննդի հետ շփվող սարքավորումների
պոլիմերային դետալների դերը սննդային ռիսկերի գնահատման մեջ,
 մեկնաբանել սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների սինթեզի և
կիրառման նպատահարմարությունը կառուցվածքային, սննդային և էկոլոգիական անվտանգության:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 օգտագործել գործնական հանձնարարականները սննդային ռիսկերի նվազեցման կամ
կանխարգելման համար ճիշտ փաթեթավորում և տեխնոլոգիաների ընտրության համար,
կիրառել սննդի հետ շփվող պոլիմերների և պոլիմերային կոմպոզիտների սինթեզի և
հատկությունների վերաբերյալ ձեռք բերված գիտելիքները սննդի արտադրության,
մշակման ու պահպանման հետ կապված խնդիրների լուծման համար,
 գնահատել պոլիմերների տարբեր մակնիշների, դրանց տարբեր հավելանյութերի արդյունավետությունը՝ բացահայտելու կողմնակի ազդեցությունները և բացասական դրսևորումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
 վերլուծելու առաջացած խնդիրները և գտնելու լուծման ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. թվարկել սննդի արտադրության, փաթեթավորման, պահպանման ժամանակ օգտագործվող
հիմնական քիմիական նյութերի դասերը և սննդամթերքի աղտոտիչները,
Բ2. օգտագործել իր գիտելիքները սննդամթերքների և շրջակա միջավայրի ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրություններում,
Բ6. գնահատնել հումքի աղտոտման հիմնական գործոնները, գտնել սննդամթերքի աղտոտիչների
հիմնական խմբերը,
Գ3. պատրաստել գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, ցուցադրություններ և պասիվ ունկնդրում, բանավեճեր,
 ինքնուրույն թեմատիկ աշխատանք(ռեֆերատներ, ցուցադրումներ),
 գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 4 միավոր արժեքներով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պոլիմերներ և պոլիմերային կոմպոզիտներ: պոլիմերների բազմակողմանիությունը; դրան
հասնելու եղանակները, պոլիմերների մշակման եղանակները; պոլիմերների միկրոկառուցվածք,
դրանից կախված պոլիմերների վարքը; պոլիմերների քայքայում, պոլիմերների մեխանիկական և
ջերմային հատկությունները; ՚պոլիմերների կենսաքայքայում և կենսաքայքայվող պոլիմերներ:
Սննդի արտադրության և մշակման փուլում կիրառվող պոլիմերներ; դրանց ներկայացվող
պահանջները; սննդային փաթեթավորման համար օգտագործվող պոլիմերներ, նպատակահարմարությունը ներկայացվող պահանջները; խնդիրները, լուծման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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bookbon.com
2.Chin, S. Shivkumar, Polymers for Innovative Food Packaging , An Interactive Qualifying Project Report ,
Worcester Polytechnic Institute, 2010
3.Eun-Soo Park Antimicrobial polymeric materials for packaging applications: A review The Battle Against
Microbial Pathogens: Basic Science, Technological Advances and Educational Programs, FORMATEX 2015,
p. 500.
4.Union guidelines on (EU)No 10/2011on plastic materials and articles intended to come into contact with food,
2014, European Commission, Health and consumers directorate-general, Safity of the food chain, Innovation
and sustainability .
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