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1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է
Երևանի

պետական

համալսարանում

(այսուհետև`

ԵՊՀ)

առկա

ու

հեռակա

ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքի ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության
չափանիշները և այլն։
3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:
2.

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ

4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունն 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։
5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120, 90 և 60 կրեդիտ:
6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ) և 1 տարի (2 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20շաբաթյա 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:
7. 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 պարապմունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շա3

բաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ), 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 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:
9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի
պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգի»:
10. 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:
3.

ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական
ծրագրեր

իրականացնող

ստորաբաժանման

(ֆակուլտետ,

ինստիտուտ,

կենտրոն) գիտական խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական գծով պրոռեկտորի
արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
12. Արտակարգ

և

ֆորսմաժորային

իրավիճակներում

(եղանակային

անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում,
տարերային աղետ և այլն) կրթության շարունակականությունն ապահովելու
համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը ռեկտորի հրամանով
կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:
13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն
նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման
դեպքում:
14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և
համապատասխանեն դասընթացի պլանին:
15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու
վերահսկողությունն

իրականացնում

են

ԵՊՀ

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը
և

տեղեկատվական

համակարգերի

վարչությունը:

4

սպասարկման

և

զարգացման

16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի
լինեն Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈՒԿՀ):
17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր
ուսանողի համար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են
տվյալ

կիսամյակի

ուսումնական

պլանով

նախատեսված

բոլոր

դասընթացները, դասընթացներին վերաբերող ուսումնամեթոդական նյութերը,
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ,
ինստիտուտ, կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական
կիսամյակի մեկնարկից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում
դասընթացների անվանումները, դրանք դասավանդող դասախոսների և
ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, լուսանկար և այլն):
19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների
մասնակցությունը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական

նյութերը,

ըստ

անհրաժեշտության՝

կազմակերպում

խորհրդատվություններ:
20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն:
21. Առցանց

քննություններն

իրականացվում

են

բացառապես

ՈՒԿՀ

համապատասխան հարթակում:
22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում
ուսանողի և դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:

4.

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

23. Բակալավրի

կրթական

ծրագրի

կամընտրական

դասընթացներ

են

նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից
ուսանողն ընտրում է երկուսը:
25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ կիսամյակներում:
26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում
է

15

կրեդիտ

աշխատածավալով

«շարժունության

պատուհան»,

ինչը

հնարավորություն է տալիս ուսանողներին կրթական ծրագրի ղեկավարի
համաձայնությամբ ընտրելու դասընթացների կազմը ինչպես բակալավրի
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հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ այլ բուհերի կողմից
առաջարկվող դասընթացների ցանկից:
27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60 կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների
կրթամասում:
28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական
ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն), և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են
Ուսումնամեթոդական վարչություն:
29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ
մագիստրոսի

կրթական

ծրագրի

կամընտրական

դասընթացներին

ուսանողների գրանցումը կատարվում է 1-ին կիսամյակում՝ մինչև նոյեմբերի
30-ը:
30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի
իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով
նախատեսված բավարար թվով ուսանողներ:

5.

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

32. Հետազոտական

աշխատանքը

նախատեսված

է

տվյալ

դասընթացի

շրջանակում հետազոտություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն
նպատակ ունի խթանելու ուսանողի անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու նրա մասնագիտական
հմտությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքն իրականացվում
է դասընթացի տեսական

կամ գործնական պարապմունքների համար

նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:
33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների
ցանկը սահմանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման
(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից
հետո այն ներառվում է համապատասխան կրթական ծրագրի մասնագրում։
Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դասընթացները
նվազագույնը երկուսն են, իսկ առավելագույնը` վեցը։
34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասըն6

թացներում:

Հետազոտական

աշխատանքը

մասնագիտական

ոլորտին

առնչվող, կիրառական կամ տեսական նշանակություն ունեցող և գործնական
խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն անհատական կամ խմբային
հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ մասնագիտական
դասընթացի առարկային և խնդիրներին:
35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների
խմբի (առավելագույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի
ընդհանուր ղեկավարությամբ:
36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական
ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված
տվյալները վերլուծվում են, և արվում է համապատասխան եզրակացություն1:
37. Դասընթացի

շրջանակում

կատարված

հետազոտական

աշխատանքի

արդյունքը հաշվի է առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ընթացիկ քննություններից մեկի գնահատական, որը
սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի կամ Աղյուսակ

3-ի։ Հետազոտական

աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային
աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն
իրականացվում է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ2:
38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի
հայեցողությամբ կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ:
39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն
բանավոր ներկայացնելը պարտադիր է:
40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական
ծրագրում կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրում` սկսած 1-ին կիսամյակից։
41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը
հաստատվում է դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի
կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը:
Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ
էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ և նրա կողմից
սահմանված ժամկետում:
1

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական
աշխատանքի կատարման կարգի» 8-րդ կետը։
2 Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամասնության
մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական
դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի» 11-րդ կետը։
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6.

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները

42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝
1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի
ինքնուրույն աշխատանքը,
2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության
շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
43. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում
կիսամյակի ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),
2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ
կիսամյակի ընթացքում,
3. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրացման ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք),
4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխատանքի3 կատարման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական
աշխատանք, որը փոխարինում է ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին),
5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն)4,
6. ամբողջ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի համար սահմանված կրթական
վերջնադյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում:
44. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման
մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ
գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝
1. եզրափակիչ գնահատումով,
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
4. ստուգարքային:
45. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում
է 20-միավորանոց սանդղակը:
46. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման
սանդղակը ներկայացված է ստորև.

3
4

Միայն այն դեպքում, եթե դասընթացը ներառում է հետազոտական բաղադրիչ:
Մասնակցության գնահատման սանդղակը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:
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Աղյուսակ 1.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

14-17

«Լավ»

10-13

«Բավարար»
«Անբավարար»

0-9

6.2. Դասընթացի գնահատումը

47. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները
(արտահայտված տոկոսներով) ընտրում է դասավանդող դասախոսը՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման, ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից, և հաստատում է ամբիոնը: Գնահատումների և քննությունների անցկացման ձևերը նշվում են տվյալ կրթական ծրագրի մասնագրում՝ դասընթացի համառոտագրում:
48. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են
2 ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է
դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 2.
Եզրափակիչ

գնահատումով

դասընթացի

գնահատման

բաղադրիչները

և

հատկացվող միավորները
Գնահատման

2 ընթացիկ

բաղադրիչը

քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

Ընթացիկ
ստուգում
(ներ)

Ինքնուրույն

Մասնակ-

աշխատանք

ցություն

Եզրափակիչ
քննություն

30-40 %

0-30 %

0-30 %

0-15 %

35-45 %

6-8

0-6

0-6

0-3

7-9

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

49. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղադրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք,
մասնակցություն, եզրափակիչ քննություն) ստացված միավորների գումարն է:
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50. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ
մասնագիտական դասընթացները:
51. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ընթացիկ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ
ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում
է դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 3.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և
հատկացվող միավորները
Գնահատման
բաղադրիչը
Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

2 ընթացիկ

Ընթացիկ

քննությու

ստուգում

ն

(ներ)

35-45 %

7-9

Ինքնուրույն

Մասնակ-

աշխատանք

ցություն

0-40 %

0-40 %

0-15 %

0-8

0-8

0-3

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

52. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:
53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր
բաղադրիչ է եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 4.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները
Գնահատման

Ընթացիկ

Ինքնուրույն

Մասնակցու-

բաղադրիչը

ստուգում(ներ)

աշխատանք

թյուն

0-40 %

0-40 %

0-15 %

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը
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Եզրափակիչ
քննություն
35-45 %

Հատկացվող
առավելագույն

0-8

0-8

0-3

7-9

միավորը

54. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բաղադրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) ստացված միավորների գումարն է:

Աղյուսակ 5.
Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակի օրինակ
Մասնակցության
տոկոսը (%)
91-100 %
81-90 %
71-80 %
 70 %

Հատկացվող
միավորը
3
2
1
0

55. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի
մասնակցությունը

թույլատրվում

է

նախորդող

ժամանակահատվածում

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի
(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի
թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում
նշանակվում է «0» միավոր։
56. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
57. Կիսամյակում եզրափակիչ
գերազանցել հինգը:

գնահատումով

դասընթացների

թիվը

չի

կարող

58. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես
նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:
6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը

59. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես
նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
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60. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է
ուսումնական գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը
հանձնվում է Ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է
նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
61. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝
ուսումնական կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման
համակարգում՝ 6-7-րդ և
չեն նախատեսվում):

11-12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր

62. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամյակային

քննաշրջաններում`

18-20-րդ

շաբաթներում,

իսկ

հեռակա

ուսուցման

համակարգում՝ 13-16-րդ շաբաթներում:
63. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
64. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստուգարքների և եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը 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

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին: Առցանց
եղանակով իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է
էլեկտրոնային փոստով:
65. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված
նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն քննական տետրում
ներկայացված պահանջներին։
66. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»ի): Եթե եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և
մյուս բաղադրիչների գնահատումից հետո ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ
բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը,
հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի
համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է
ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:
67. Տեղեկագրերը սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկվում է նրա համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտոնական տեղեկացում: Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական
իր էլեկտրոնային փոստը: Որևէ անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է
գրավոր բողոքարկել` դիմելով կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման
(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին, բայց ոչ ուշ, քան գնահատականի
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մասին պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
հակառակ դեպքում ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում
է անփոփոխ: Եթե ուսանողը վատառողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում
նրա փոխարեն կարող է ներկայացնել լիազորված անձը:
68. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:

6.4. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

69. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու
նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր,
որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են նրա ուսումնասիրած
դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած
արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն
արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական
ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը հասանելի է ՈՒԿՀ-ում:
70. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
71. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։
72. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է
թվային միավորներով.
¶Î =

 Îñ»¹Çï:

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

,

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն
է:
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74. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված
կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶=

75.

ìØ
¶Î

։

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման
տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։
7.

76.

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ

Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին
տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

77.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման
արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման

78.

հնարավորությամբ:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայացած ուսանողը կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:

79.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր
ցանկությամբ՝ մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ քննությունների համար սահմանված
առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:

80.

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի
գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված
ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի
եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի
ձեռքբերման հնարավորությամբ:

81.

Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ
քննությունների գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդյունարար գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը
համարվում է առարկայական պարտք:

82.

Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0
միավոր ստացած ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա
14

սկիզբը վճարովի հիմունքներով կրկնել դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե
83.

առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12 կրեդիտը5:
Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն
հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:

84.

Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտորը: Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է
միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։

85.

Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 10 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:

86.

Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը,
ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ
ուժային կառույցների պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական
պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի
հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ:

87.

Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար
առաջադիմություն ունեցող ուսանողի` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրամանը տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած
չափանիշների:

88.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած
կամ «անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական
աշխատանքը (նույն՝ նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով)
հաջորդ ուսումնական տարիներին:

89.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականն ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման
կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման
կարգի պահանջների:

90.

Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված
ուսանողը վերականգնումից հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված
թեմայով մագիստրոսական թեզը:
8.

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

91. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի
բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում
ստացած

գիտելիքների

գործնական

կիրառության

հմտությունների

զարգացմանը:

5

Տե՛ս «Մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտքերի վերահանձնման ընթացակարգը»:
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92. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ
պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝
ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և
այլն) և մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական,

մանկավարժական),

իսկ

մագիստրոսի

կրթական

ծրագրում

ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
93. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ
կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել
ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
94. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ
մասնագիտական հմտությունները:
95. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են
համապատասխան կրթական ծրագրով:
96. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական
վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն,
համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող
ստորաբաժանման

(ֆակուլտետ,

ինստիտուտ,

կենտրոն)

պրակտիկայի

պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
97. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն,
համաճարակ և այլն) ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության,
կարող է կազմակերպվել առցանց եղանակով:
98. Բակալավրիատում

մասնագիտական

արձանագրվում

է

ուսանողի

իրականացնող

հաստատության

պրակտիկայի

օրագրում:

ամբողջ

Պրակտիկայի

պատասխանատու

ընթացքն

ավարտին

անձը

այն

օրագրում

ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
99. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական
պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան
տեղեկանք:
100. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը
«Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային
և կատարել է առաջադրանքները:
9.

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ

101.Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և
վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի
գործառույթներ:
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102.Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման
(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում
է ռեկտորը:
103.Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման
հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման
անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
104.Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ
ձևակերպում

է

ծրագրի

նպատակներն

ու

վերջնարդյունքները՝

որակավորումների ազգային և ոլորտային (առկայության դեպքում) շրջանակների և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
105.Կրթական

ծրագրի

ժամանակակից

ղեկավարը

պետք

մեթոդներին,

է

ծանոթ

լինի

համապատասխան

գնահատման
օրենսդրական

փաստաթղթերին:
106.Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային
փաթեթի

մշակման

գործընթացը,

որին

մասնակից

է

դարձնում

նաև

գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
107.Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն
ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
108.Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
109.Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան:
110.Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում
է կրթական ծրագրի ղեկավարի հետ:
111.Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
112.Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին

և

պարտականություններին,

համալսարանում

գործող

և

հատկապես ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին ու կարգերին (ԵՊՀ
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ,
ԵՊՀ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
113.Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և
հարակից դասընթացների ընտրության հարցում:
114.Յուրաքանչյուր

ուսումնական

տարվա

ավարտին

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գի-
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տական խորհուրդը լսում և գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների
հաշվետվությունները:

10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ

115. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասըն-

թացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
116. 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.
1 առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը,
2 կրթական ծրագրի 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,
3 կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի
անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին
հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակները՝ ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական
վերջնարդյունքները`

արտահայտված

կրթական

մասնագիտական

ու

ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:
11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ

117. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում
պահվող հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է:
118. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
- ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը,
- ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր
միջուկով), 3x4 չափսի մեկ լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման
քարտի

պատճենը,

ընդունելության

գրավոր

քննության

գնահատականը

հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու դեպքում
այդ

արտոնությունը

հավաստող

համապատասխան

փաստաթղթերի

պատճենները: Այս փաստաթղթերը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկա18

յացնում է դեկանատ` դասերը փաստացի սկսվելուց հետո առաջին շաբաթվա
ընթացքում,
- համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
119. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ
լուսանկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի
դիպլոմի և դրա հավելվածի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի,
զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում) պատճենները,
2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
120. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ,
ներառյալ շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և
ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
121. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական

էլեկտրոնային

քարտում

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) դեկանատի կողմից
լրամշակվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր
հրամանները: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ
ուսումնական էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում
են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

122. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է
2022/2023 ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա:

II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Ռադիոֆիզիկա»,
2. «Էլեկտրոնիկա»,
3. «Ռադիոտեխնիկա և կապ»:

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

«Ռադիոֆիզիկա», 055120.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
20

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2018/2019

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) կարգի։
Ընդունելության քննությունների ցանկը՝ ըստ առարկաների
1. Ֆիզիկա կամ անգլերեն
2. Մաթեմատիկա
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
• պատրաստել ռադիոֆիզիկայի բնագավառի որակյալ մասնագետներ
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1.
ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները
և հիմնական օրենքները,
Ա2.
տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և
արդի հիմնական խնդիրները
Ա3.
ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և ներկայացնել այդ
խնդրի լուծման հիմնական ուղիները,
Ա4.
նրկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը,
դասակարգել ռադիոհաճախությունների տիրույթը ըստ կիրառության
ոլորտների
Ա5.
բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման,
տարածման և դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Ա6.

նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի
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եղանակները և դրանց զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա7.
նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության
և տեխնիկայի ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և
ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու կենսագործունեության մեջ,
Ա8.
կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես
նաև համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica,
MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի
խնդիրների լուծման համար
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական
ձեռնարկություններում
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև
անհրաժեշտ սարքերի և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Բ4. կիրառել տարբեր բնույթի և որակի տվյալների համատեղ վիճակագրական
մշակման եղանակները՝ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային
փաթեթները՝ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել
և դասակարգել տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական
նյութեր և ներկայացնել հանրությանը,
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել
դրանց տրամադրած տվյալների հավաստիությունը,
Գ4․ իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ
ժամանակակից ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների
հենքերից
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները
տնտեսության տարբեր ոլորտներում,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության
22

նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ընթացիկ գրավոր / բանավոր և / կամ եզրափակիչ բանավոր / գրավոր
քննություններ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն դասընթացին,
ստուգումներ / ստուգարքներ:

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

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին հասանելի են տպագիր դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ,
էլեկտրոնային դասախոսություններ, համացանցային նյութեր:
Դասավանդման
ձևերը՝
սովորական
լսարանային
և
էլեկտրոնային
գրատախտակների օգնությամբ, լաբորատոր սարքավորումնեով, ինչպես նաև
ինտերակտիվ (ներառյալ առցանց) դասավանդման տարբերակներ:
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական
ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում
հաստատված ԵՊՀ կրթական ծրագրի կաուցվածքը և բովանդակությունը:
Համեմատվել և հաշվի են առնվել արտասահմանյան (The National Centre for Radio
Astrophysics (NCRA-TIFR): http://www.ncra.tifr.res.in/ncra, Delft University of
Thechnology: http://radar.ewi.tudelft.nl/, National Research Tomsk State University:
http://en.viu.tsu.ru/news/project/3120/, Tusur University: https://tusur.ru/en/degreeprograms/master-programs/master-programs-radio-engineering, Massachusetts Institute of
Technology:
https://www.edx.org/course?course=all)
ուսումնական
ծրագրերի
նմանատիպ կրթական չափորոշիչները և առարկայական հենանիշերը:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
• առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ դասընթացի ծրագիր
կազմելու հմտություն,
• տվյալ առարկայի առանձնահատկությամբ պայմանավորված դասավանդման
մեթոդիկայի և ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն,
• ուսանողների հետազոտական աշխատանքների ղեկավարման կարողություն
Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև
համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• մասնագիտական հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
Հաղորդակցման
• լսարանի հետ գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• բազային համակարգչային ծրագրերի (Word, Excel, Power-Point) կիրառման
հմտություններ,
• ժամանակակից գիտական շտեմարաններից (web of science, Scopus և այլն)
օգտվելու հմտություն,
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• մասնագիտական ծրագրային փաթեթներից օգտվելու հմտություն

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,
• մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում
թիրախային խմբեր առանձնացնելու և դրանց հետ աշխատելու կարողություն,
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ
վերապատրաստումներ իրականացնելու փորձ,
Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական
էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն
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«ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար Բ1
սկզբունքները և հիմնական օրենքները,

մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և
արտադրական ձեռնարկություններում

Ա2

տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար Բ2
նվաճումները և արդի հիմնական խնդիրները

կողմնորոշվել
առաջադրված
խնդիրների
լուծան
մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքերի և
սարքավորումների ընտրության հարցում,

Ա3

ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և Բ3
ներկայացնել այդ խնդրի լուծման հիմնական ուղիները,
նրկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը, Բ4
դասակարգել ռադիոհաճախությունների տիրույթը ըստ
կիրառության ոլորտների
բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, Բ5
մոդուլման,
տարածման
և
դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման
արդի եղանակները և դրանց զարգացման հիմնական
ուղիները,
ներկայացնել
ռադիոֆիզիկական
մեթոդների
կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի ամենատարբեր
բնագավառների
խնդիրների
լուծման
համար
և
ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու կենսագործունեության մեջ,
կիրառել
թվային
էլեկտրոնիկայի
ժամանակակից
մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի
տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB,
LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի
ոլորտի խնդիրների լուծման համար

պլանավորել
և
իրականացնել
փորձարարական
հետազոտություններ,
կիրառել տարբեր բնույթի և որակի տվյալների համատեղ
վիճակագրական մշակման եղանակները՝ մասնագիտակն
խնդիրների լուծման ժամանակ,
կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման
ծրագրային փաթեթները՝ մասնագիտական խնդիրների
լուծման ժամանակ:

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Ա8
.

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Գ1

օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության Գ4
աղբյուրներից,
վերլուծել
և
դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,

իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ
հետազոտություններ
ժամանակակից
ծրագրային
փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից

Գ2

վերլուծել
հետազոտությունների
արդյունքները, Գ5
պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,

գնահատել
մասնագիտական
գիտելիքի
հնարավորությունները
տնտեսության
ոլորտներում,

Գ3

համեմատել
մասնագիտական
տեղեկատվության Գ6
աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած տվյալների
հավաստիությունը,

վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով
բարեվարքության նորմերը:
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կիրառման
տարբեր

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

1401/Բ01

+

+

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

1401/Բ01

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ03

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ03

+

+

Ռուսերեն-1

1704/Բ02

+

+

Ռուսերեն-2

1704/Բ02

+

+

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ01

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1301/Բ01

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

+
+

1602/Բ01
1604/Բ31
1608/Բ31
1603/Բ01
1604/Բ32
1608/Բ32

Ֆիզդաստիարակություն

+

+
+

+

+

+

+

+

+

0001

+

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.

0002/Բ01

+

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

+

+

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ24

+

+

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ20

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

0502/Բ01

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ23

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ55
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+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ01

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ01

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ22

Տրամաբանության հիմունքներ

1301/Բ02

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ17

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0407/Բ01

+

Դիֆերենցիալ և ինտ. հաշիվ-1

0504/Բ01

+

Մեխանիկա

0502/Բ02

+

Ծրագրավորոման հիմունքներ-1

0502/Բ03

Ծրագրավորոման հիմունքներ-2

0502/Բ03

Դիֆերենցիալ և ինտ. հաշիվ-2

0504/Բ03

+

Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինաﬕկա

0407/Բ02

+

Մաթեմատիկայի ﬔթոդները ֆիզիկայում

0504/Բ04

+

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

0501/Բ01

+

Համակարգչային պրակտիկում

0504/Բ04

Դիֆերենցիալ և ինտ. հաշիվ-3

0504/Բ05

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0501/Բ02

Կոմպլեքս անալիզ

0504/Բ06

+

Ֆոտոնիկայի հիմունքներ

0401/Բ01

+

Էլեկտրադինաﬕկա և էլեկտրոնային տեսություն

0502/Բ05

+

Ռադիոտեխնիկայի և տատանուﬓերի տեսության հիմունքներ-1

0501/Բ02

Գիտափորձի ավտոմատացում-1

0501/Բ03
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+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

Ռադիոտեխնիկայի և տատանուﬓերի տեսության հիմունքներ-2

0501/Բ04

Ինֆորմացիայի տեսություն և կոդավորում

0501/Բ05

Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա

0501/Բ07

Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա

0501/Բ06

Պինդմարﬓային էլեկտրոնիկա

0503/Բ01

Գիտափորձի ավտոմատացում-2

0501/Բ03

ԳԲՀ էլեկտրադինաﬕկա

0501/Բ08

Քվանտային ֆիզիկա

0401/Բ02

Վիճակագրական ռադիոֆիզիկա և հավանականության տեսություն

0501/Բ09

Էլեկտրամագնիսական պրոցեսների մոդելավորում

0502/Բ09

Համակարգչային ցանցեր

0501/Բ21

Ծրագրավորվող էլեկտրոնիկայի սարքեր

0503/Բ01

Լազերներ և կապի օպտիկական համակարգեր

0501/Բ21

Իրերի ինտերնետ և կիրառություններ

0503/Բ30

Անլար կապի հիմունքներ

0501/Բ11

Ռադիոտեխնիկական համակարգեր

0501/Բ12

+

Թվային կապի հիմունքներ

0501/Բ13

+

ԳԲՀ ﬕկրոէլեկտրոնիկա

0501/Բ14

Անտենաներ և ԳԲՀ ալիքների տարածում

0501/Բ15

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի պրակտիկում

0501/Բ16

Ալիքային պրոցեսների տեսություն

0502/Բ10

Ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային նմանակում

0501/Բ17
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+
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+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

Կիրառական ﬕկրոալիքային էլեկտրադինաﬕկա

0501/Բ18

Հեռահաղորդակցական համակարգերի մոդելավորում

0501/Բ19

+

+

+

Գիտափորձի ավտոմատացման պրակտիկում

0501/Բ22

+

+

+

Համակարգչային մեթոդները միկրո և նանոչափային համակարգերում

0501/Բ10

+

+

+

+

+

Մասնագիտական պրակտիկա
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+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

«ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
1.1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական -2 ժամ
6. 1-ի` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք
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
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ6. վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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 ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3.2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական- 2 ժամ
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• 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
3. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ6. վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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 ցանկը
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. 1106/Բ03
2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
3.2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2ժամ
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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`
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. 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`
4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության տար¬բեր
ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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 Ոսկեդարը: 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: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
34

1.
2.
3.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
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
3.2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2 ժամ
6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7.Ստուգարք
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 պետականության վերականգնումն ու զարգացումը՝
վերարժևորելով և իր 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 դիսկուրսում:

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.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության տար¬բեր
ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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.
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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, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97»
հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
1. 1704/ B 01
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսաց լեզու - 1

3. 4 ECTS կրեդիտ
5. գործնական- 4ժամ

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
• զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները
• 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
• ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
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 կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
տվյալների հավաստիությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:
Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. 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/ B 01
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսաց լեզու - 2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 ECTS կրեդիտ
5. գործնական-4ժամ
7. Ստուգարք

● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող
ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
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● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
տվյալների հավաստիությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
4.
5.
6.
7.
8.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 0708/Բ01
2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես
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գիտության,
բնապահպանության,
բնական
համակարգերի
գործունեության
հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման
ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության տար¬բեր
ոլորտներում,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
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Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական
դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.

3.

Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.

4.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ,
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:

5.

Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:

6.

Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:

7.

Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.

1302/Բ18
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ
5. դաս.-2ժամ, գործ. -2ժամ
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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
1.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,

2.

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

3.

գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,

4.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
5. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
տվյալների հավաստիությունը
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1. 1602/Բ 01
2. Անգլերեն-1
3. 4կրեդիտ
4. 4 / շաբ.
5. գործ. – 4ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
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 կիրառել քերականական կառույցները
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
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3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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. Toumanyan S. “Insight into the science of physics” 2006
2. Хомутова Е.В. “Intensive Course of the English Language for Physicists and Radiophysicists” Моска, 1992.
3. Kirsten A. H. , Katz D. M. “The Physics Toolbox ” 2002

1. 1602/Բ01
2. Անգլերեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 / շաբ.
5. գործ. – 4ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես 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:
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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,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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.
2.
3.

Avetikian M., Grigoryan A. “English for Students of Physics and Radiophysics” Yerevan 2006
Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
Margaryan Ye. “A Guide to Science” Yerevan 2014
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1. 1604/Բ 31
2. Գերմաներեն-1
3. 4-ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4ժամ
6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
• ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

2.

ներկայացնել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարը,

3.

վերարտադրել գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

5.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

6.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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,
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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. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

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.

1. 1604/Բ 32
2. Գերմաներեն-2
3. 4-ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
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. նկարագրել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարները,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. ձևակերպել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու փոխադրման
սկզբունքները:

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.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
45

տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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. Հիմնական գրականության ցանկ.
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.
4.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 0002/B01
4.

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2, գործ. - 2

6.

2-րդ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS կրեդիտ 4

7. Ստուգարք

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`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
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իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության 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 ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,

2.

աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

3.

վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության տար¬բեր
ոլորտներում,
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.

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.
3.
4.
5.

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:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ

1.

1. 1901/Բ01
2.Իրավունքի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7.Ստուգարք
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 ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
▪ բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
▪ տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
▪ բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, 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.
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: 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.
2.
3.
4.

ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք,
Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1. 1005/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Գործարարության հիմունքներ
5. դաս. -2ժամ

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել ձեռներեցության 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 ձեռներեցության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
• ներկայացնել ձեռներեցության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
• լուսաբանել ձեռներեցության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• վերլուծել և տարբերակել ձեռներեցության 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
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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. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության տարբեր
ոլորտներում,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• 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
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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.
2. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
3. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
4. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
5. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
6. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы,
СПб., 2007, 352 с.
1. 1007/Բ 20
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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:
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)
մասնագիտական ոլորտում որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
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,
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. 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. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
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 հրատարակչություն, 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

1. 5302/Բ01
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել տարբեր ֆունկցիաների միջոցով կորերով մոտարկման տեսակները։
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2. Ներկայացնել թվային ինտեգրման և դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակները։
3. Նկարագրել անալիտիկ հաշվարկների հիմնական օրենքները։
4. Լուսաբանել անալիտիկ ինտեգրման, դիֆերենցման, շարքերի վերլուծման եղանակները։

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

Համեմատել թվային և անալիտիկ եղանակներով ինտեգրման, դիֆերենցման արդյունքները։
Վերլուծել գրաֆիկների և մակերևույթների կառուցման եղանակները։
Լուծել հանրահաշվական և տրանսցենդենտ հավասարումներ և հավասարումների համակարգեր
թվային եղանակով։
Փորձարկել և վերլուծել կորերով մոտարկման և ինտեպոլյացիայի մեթոդները։
Հաշվարկել և մոդելավորել ռադիոֆիզիկական խնդիրները MatLab միջավայրում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
Օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում յուրացնել այլ մոդելավորման փաթեթներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և այլն),
ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
Բ4. կիրառել տարբեր բնույթի և որակի տվյալների համատեղ վիճակագրական մշակման եղանակները՝
մասնագիտակն խնդիրների լուծման ժամանակ,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝ մասնագիտական
խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և ներկայացնել
հանրությանը,
Գ4․ իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•
•
•

Մեկ փոփոխականով հավասարումներ։ Կորերով մոտարկումը բազմանդամային և այլ
ֆունկցիաներով։ Ինտերպոլացում:
Թվային ինտեգրում , կրկնակի ինտեգրալներ։
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը։ Առաջին, երկրորդ, չորրորդ կարգի Ռունգե–Կուտտայի
եղանակներ։ Կոշտ դիֆերենցիալ հավասարումներ։ Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը
MatLab–ի օգնությամբ։
53

•

Սիմվոլային (անալիտիկ) հաշվարկներ։ Թվային և սիմվոլային (անալիտիկ) հաշվարկներ։
Սիմվոլային վեկտորներ և մատրիցներ։ Գրաֆիկներ և մակերևույթներ։
• Սիմվոլային արտահայտությունների սահմանը։ Սիմվոլային արտահայտությունների ածանցում,
ինտեգրում։ Սիմվոլային արտահայտության վերլուծումը Թեյլորի շարքի։
Հանրահաշվական հավասարումների և համակարգերի լուծում ։ Դիֆերենցիալ հավասարումների և
հավասարումների համակարգերի լուծում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И. Ануфриев, Самоучитель MatLab 5.3/6.x, Санкт Петербург, «БХВ–Петербург», 2002.
2. S.R. Otto, J. P. Denier, An introduction to programming and numerical methods in MatLab, Springer–
Verlag London, 2005
3. Jamal T. Manassah, Elementary mathematical and computational tools for electrical and computer
engineers using MatLab, CRC Press LLC, 2001.
4. Տ․Ա․Հարությունյան, Ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը MatLab
միջավայրում, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016:
+

1. 1202/Բ23
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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
6.
7.
8.

ձևակերպել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
բացատրել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
նկարագրել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9.
10.
11.

կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
12.
13.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
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տվյալների հավաստիությունը,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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.
5.
Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008.- 464 с. – (Серия
Учебное пособие).
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2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

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։
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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 (եթե այդպիսիք կան)
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.
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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1. 2101/Բ01
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ,
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] 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 կրթական վերջնարդյունքները] 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)
1. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
2. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
14.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
տվյալների հավաստիությունը,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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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.
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2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

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 կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6.

նկարագրել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,

7.

ձևակերպել սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:

8.

ճանաչել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև
սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. տարանջատել բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
10. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
11.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
13. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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.
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1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս- 2 ժամ

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

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 իմացություն
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 հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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
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13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
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.
Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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1. 1301/Բ02

2. Տրամաբանություն հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

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 ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել

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 (եթե այդպիսիք կան)

1. դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով կանոնավոր
մտածողության

որոշակիության,

հետևողականության

անհակասականության,

հիմնավորվածության

և

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի

պահանջները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
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. 1306/Բ17
2. Հոգեբանության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.

3. 2 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն 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
1.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,

2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները,
մոտիվացիայի տեսությունները,
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4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,

5. ներկայացնել փոքր 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.
Գ6․ վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
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:
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 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
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1. 0404/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների
ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները`
զանազան մոլորություններից, նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես,
փսևդոգիտությունից զերծ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.
3.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները,
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ3․ համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց
տրամադրած տվյալների հավաստիությունը,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տար¬բեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
• Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
• Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3` Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5`
Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ: Թեմա 7`Բիոէթիկայի
ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան, 2011թ.:
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՑ
Պարտադիր դասընթացներ
1. 0504/Բ01
2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3ժամ, գործ.-3ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• ծանոթացնել ֆունկցիայի գաղափարի հետ,
• փոխանցել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները հաշվելու հմտությունները և
կարողությունները,
• սովորեցնել գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը,
• բացատրել ածանցյալի կիրառությունները տարբեր բնագավառներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները:
2. հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը:
3. գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները:
2. հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը:
3. գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և մոդելավորման
առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:
2. առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում
Բ3.
պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ, Գ2. վերլուծել և
ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, և
վարել գիտական սեմինարներ:
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
65

3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թվային բազմություններ, միավորումը և հատումը:
2. Հաջորդականությունների սահմաններ:
3. Ֆունկցիայի սահման:
4. Ֆունկցիայի անընդհատություն:
5. Ֆունկցիայի ածանցյալ:
6. Ֆունկցիաների հետազոտում ածանցյալի միջոցով:
7. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում:
8. Թեյլորի բանաձև։
9. Լոպիտալի կանոն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Г. М. Фихтенгольц, "Курс дифференциального и интегралного исчисления", т. 1, Физматлит, Москва
2003г.
7. Վ․ Հ․ Օհանյան, «Մաթեմատիկական անալիզ։ Դասախոսություններ»։ I մաս։ Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ։ Ե․, ԵՊՀ, 2008։
8. Л. Д. Кудрявцев, "Курс математического анализа", М.: Дрофа, т.1, 2003.
9. Գ․ Գ․ Գևորգյան և ուրիշներ, "Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք", մաս առաջին, ԵՊՀ
հրատ, Երևան, 2014։

1. 0502/Բ02
4. 7 ժամ/շաբ.

2. Մեխանիկա

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 8 ECTS կրեդիտ
5. դաս.-3, գործ.-2, լաբ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

•

ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանուր ֆիզիկայի մեխանիկա բաժնին,

•

ուսուցանել մեխանիկական շարժման օրենքներն ու օրինաչափությունները,

•

պատկերացում ձևավորել ռելյատիվիստական և ոչ ռելյատիվիստական շարժումների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու մեխանիկական շարժման հիմնական օրինաչափությունները,

2.

լուսաբանելու պահպանման օրենքները մեխանիկայում,

3.

ներկայացնելու մեխանիկայի խնդիրների լուծման եղանակները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ տարբեր ուժադաշտերում շարժման օրենքի որոշման
համար,

5.

կիրառելու պահպանման օրենքները՝ շարժման խնդրի լուծման համար,

6.

բացահայտելու մեխանիկական շարժման բնույթն ու առաջացման պատճառները,

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

արդյունավետ օգտագործելու մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդները:

8.

կիրառելու մեխանիկայից ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ բաժինների ուսումնառության մեջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները,
Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու
կենսագործունեության մեջ,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքերի
և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում:
2.

Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին դասախոսություններից ստացած գիտելիքները կիրառում
խնդիրների լուծման համար:

3.

Ուսանողները ուսումնական լաբորատորիայում դասախոսի ղեկավարությամբ կատարում են
լաբորատոր աշխատանքներ։

4.

Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված խնդիրների լուծում, տեղեկատվության հայթայթում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մաթեմատիկական ներածություն։ Վեկտորական հաշվի տարրերը: Ֆունկցիայի ածանցյալ:
Ֆունկցիայի նախնական: Գաղափար ինտեգրալի մասին:
2.

Նյութական կետի կինեմատիկա: Պինդ մարմնի կինեմատիկա

3.

Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա։ Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսը և նրա
փոփոխման օրենքը: Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը և նրա փոփոխման
օրենքը: Ուժի մոմենտ: Մոմենտների հավասարումը:
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4.

Պահպանման օրենքները մեխանիկայում։ Փակ համակարգի իմպուլսի պահպանման օրենքը։
իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը։ Աշխատանք և կինետի էներգիա: Կոնսերվատիվ
(պոտենցիալային) և ոչ կոնսերվատիվ ուժեր: Դիսիպատիվ և գիրոսկոպիկ ուժեր: Պոտենցիալ
էներգիա: Էներգիայի պահպանման օրենքը մեխանիկայում:

5.

Պինդ մարմնի դինամիկա։ Գաղափար իներցիայի թենզորի մասին: Իներցիայի մոմենտ: Հյուգենսի և
Շտեյների թեորեմը: Աշխատանքը պտտական շարժման դեպքում: Պտտական շարժման կինետիկ
էներգիան: Մաքսվելի ճոճանակ: Ֆիզիկական ճոճանակ: Հոլակներ (գիրոսկոպներ): Հոլի շարժումը:
Պրեցեսիա: Նուտացիա:

6.

Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր։ Ուղղագիծ համընթաց շարժվող ոչ իներցիալ
համակարգեր: գաղափար իներցիայի ուժի մասին: Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ
զանգվածների հավասարությունը: Համարժեքության սկզբունքը: Պտտվող ոչ իներցիալ համակարգ:
Կորիոլիսյան արագացում:

7.

Ձգողականության դաշտում շարժումը։ Մոլորակների շարժման հիմնական օրենքները՝ Կեպլերի
օրենքները: Երկրի արհեստական արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին, երկրորդ և
երրորդ արագություններ:

8.

Տատանողական շարժում։ Ներդաշնակ տատանումներ: Ներդաշնակ տատանակ (օսցիլյատոր):
Մաթեմատիկական ճոճանակ: Զսպանակային ճոճանակ: Սեփական տատանումներ: Տատանման
էներգիան: Տատանումների մարումը: Մարման լոգարիթմական դեկրեմենտ: Բարորակություն:
Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս:

9.

Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը։ Լույսի արագության հաստատունության
կանխադրույթը: Լորենցի ձևափոխությունները: Շարժվող մարմինների երկարության կրճատման
բանաձևը: Սեփական երկարություն: Շարժվող ժամացույցների ընթացքի դանդաղումը: Սեփական
ժամանակ: Արագընթաց (ռելյատիվիստական) մասնիկի զանգվածը, իմպուլսը և էներգիան:
Հանգստի էներգիա:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Մ.Գ. մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները, ԵՊՀ հրատ., 2008
2. Աբրահամյան Մ.Գ. մեխանիկա: Դասախոսությունների և խնդիրների համառոտ ձեռնարկ, Էդիթ
պրինտ հրատ., 2013
3. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. М., 1986
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. т.1, Механика, М., 1990
5. Иродов И.Е. Основные законы механики. М., 1978.
6. Յուզբաշյան Է.Մ. Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի խնդրագիրք, Մեխանիկա, ԵՊՀ, 1982.

1. 0502/Բ03
4. 3 ժամ/շաբ.

2. Ծրագրավորման հիմունքներ-1
5. գործ.-1, լաբ.-2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS կրեդիտ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

•

Ծանոթացնել տարբեր թվային համակարգերի հետ։

•

Ծանոթացնել 2-ական թվային համակարգում թվաբանական գործողությունների հետ։

•

Ուսուցանել կոդավորման սկզբունքները՝ BCD, ASCII և Gray կոդավորման օրինակներով։

•

Ծանոթացնել Բուլյան հանրահաշվի աքսիոմների և թեորեմների հետ։

•

Ուսուցանել տրամաբանական հիմնական տարրերի աշխատանքների սկզբունքը։

•

Ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքի հետ։
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•

Ծանոթացնել ծրագրավորման լեզվի հիմնական գաղափարներին։

•

Ծանոթացնել պայմանի և ցիկլի օպերատորների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալ թվային համակարգերի միջև անցումները՝ կապերը։
2. Իմանալ կոդավորման սկզբունքները։
3. Իմանալ Բուլյան հանրահաշվի հիմնական տարրերը։
4. Իմանալ ծրագրավորման հիմնական գաղափարները Python լեզվի օրինակով։
5. Ունակ լինել գրել պարզ ծրագրեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. վարժվել բուլյան արտահայտությունների ձևափոխություններում։
7. կառուցել տրամաբանական սխեմաներ։
8. կառուցել ոչ բարդ խնդիրների ալգորիթմներ և գրել Python լեզվով։
9. ստուգել գրված ծրագրերը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ ծրագրավորման
լեզուներ կամ խորացնել Python լեզվի գիտելիքները։
11. կառուցել բարդ ալգորիթմներ և ծրագրավորել։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL
և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին

69

մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։

13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Տարբեր թվային համակարգերում թվի ներկայացում։ Անցումներ մի համակարգից մյուսին։
2. Թվաբանական գործողություններ 2- ական թվային համակարգում։
3. Բինար կոդավորման հիմնական գաղափարներ։ BCD, ASCII, Gray կոդեր։
4. Տրամաբանական տարրեր։ Իսկության աղյուսակ (The truth table): Տրամաբանական սխեմաների
կառուցում։
5. Բուլյան հանրահաշիվ, հիմնական աքսիոմներ և թեորեմներ։ Բուլյան արտահայտությունների
պարզեցումներ։ Ֆունկցիայի կոմպլեմենտ։
6. Համակարգչի կառուցվածք։
7. Ալգորիթմեր։ Ալգորիթմերի տեսակներ։
8. Python լեզվի հիմնական գաղափարները։ Տվյալների մուտք և ելք։ Փոփոխականներ և
հաստատուններ։ Վերագրման օպերատոր։ Թվաբանական գործողություններ։
9. Համեմատության և տրամաբանական օպերատորներ։ if-else պայմանի օպերատոր: switch-case
ընտրման օպերատոր։
10. Ցիկլեր։ while ցիկլի օպերատոր։ for ցիկլի օպերատոր։ Ներդրված ցիկլեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. - Как программировать на С++. Бином Пресс, 2008.
2. Ալավերդյան Ա․Գ․, Հարությունյան Տ․Ա․, Մելիքյան Շ․Ռ․ - Ծրագրավորման խնդիրների
ժողովածու, մաս 1։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011․
3. Конова Е., Поллак Г. - Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
4. O’Reilly, - Learning Python, 5thedition,
5. Г.Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, - Язык программирования Python
1.

Tarek Ziade’, - Expert Python Programming, 2008

1. 0502/Բ03
5. 4 ժամ/շաբ.

2. Ծրագրավորման հիմունքներ-2
5. գործ.-2, լաբ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսուցանել աշխատել ֆայլերի հետ։

•

Ծանոթացնել Python ծրագրավորման լեզվի հիմնական գրադարանների հետ։

•

Ծանոթացնել ֆունկցիայի գաղափարի հետ։

•

Ուսուցանել ռեկուրսիոն ֆունկցիաները։

•

Ծանոթացնել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) գաղափարի հետ։
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•

Ծանոթացնել ժառանգականության գաղափարի հետ։

• Ուսուցանել աշխատել մեծ թվով տվյալների հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. իմանալ ստրուկտուրացված և օբյեկտ կողմնորոշված
հիմնական գաղափարները Python լեզվի օրինակով։

ծրագրավորման

2. ունակ լինել գրել պարզ ծրագրեր։
3. օգտվել ստանդարտ գրադարաններից։

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կառուցել բարդ խնդիրների ալգորիթմներ և գրել Python լեզվով։
6. ստուգել գրված ծրագրերը։
7. քայլ առ քայլ ստուգելով՝ հայտնաբերել գրված ծրագրում առկա սխալները։

8. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ ծրագրավորման
լեզուներ կամ խորացնել Python լեզվի գիտելիքները։
10. կառուցել բարդ ալգորիթմներ և ծրագրավորել։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL
և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
5. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
6. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր
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առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆունկցիաներ։ Ներդրված և ծրագրավորողի կողմից սահմանվող ֆունկցիաներ։ Ռեկուրսիոն
ֆունկցիաներ։
2.

Աշխատանք ֆայլերի հետ։

3.

Բարդ ալգորիթմերի մշակում և ծրագրավորում։ Պղպջակային սորտավորման ալգորիթմ։

4.

Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում։ Կլասներ։

5.

Ժառանգականություն։ Ժառանգականության տեսակներ։

6.

Բացառություններ։ Սխալների հայտնաբերման ծրագրեր։

7.

Numpy գրադարան։

8.

Pandas:

9.

Math, matplotlib.pyplot գրադարաններ։ Գրաֆիկների կառուցում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. - Как программировать на С++. Бином Пресс, 2008.
2. Ալավերդյան Ա․Գ․, Հարությունյան Տ․Ա․, Մելիքյան Շ․Ռ․ - Ծրագրավորման խնդիրների
ժողովածու, մաս 1։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011․
3. Конова Е., Поллак Г. - Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
4. O’Reilly, - Learning Python, 5thedition,
5. Г.Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, - Язык программирования Python
6. Tarek Ziade’, - Expert Python Programming, 2008

1. 0504/Բ03
2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-2
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ, գործ-3ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի գաղափարներին և մեթոդներին,

•

Ներկայացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններին ռադիոֆիզիկայում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների սահմանումը և հատկությունները:
2. Բացատրելու անիսկական ինտեգրալների սահմանումները և հատկությունները:
3. Ներկայացնելու շատ փոփոխականի ֆունկցիաները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գտնելու ֆունկցիայի նախնականները և հաշվել որոշյալ ինտեգրալները:
2. Հետազոտելու անիսկական ինտեգրալների զուգամիտությունը:
3. Կիրառելու դիֆերենցիալ հաշվի հիմունքները և մեթոդները շատ փոփոխականի ֆունկցիաների
համար։

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

Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,

2.

Արդյունավետ օգտագործելու դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման
համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

ձևակերպել

ֆիզիկայի

հիմնական

բաժինների

հիմնարար

սկզբունքները

և

հիմնական

օրենքները,
Բ1.

մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում

Բ4. կիրառել տարբեր բնույթի և որակի տվյալների համատեղ վիճակագրական մշակման եղանակները՝
մասնագիտակն խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ2.

վերլուծել

հետազոտությունների

արդյունքները,

պատրաստել

ցուցադրական

նյութեր

և

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

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

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:

3.

ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Անորոշ ինտեգրալ և նրա գտնելու մեթոդները:

2.

Որոշյալ ինտեգրալ և նրանց հատկությունները:

3.

Որոշյալ ինտգերալի կիրառությունները:

4.

Անիսկական ինտեգրալներ և նրանց հատկությունները:

5.

Անիսկական ինտեգրալների զուգամիտությունը:

73

6.

Շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ, անընդհատություն, ածանցյալ:

7.

Ածանցյալ տրված վեկտորի ուղղությամբ, գրադիենտ:

8.

Թեյլորի բանաձև շատ փոփոխականի ֆունկցիաների համար։

9.

Շատ փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Г. М. Фихтенгольц, "Курс дифференциального и интегралного исчисления", т. 1, Физматлит, Москва
2003г.

2.

Վ.Օհանյան, Մաթեմատիկան անալիզ: Դասախոսություններ: II մաս: Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ և շատ փոփոխականների ֆունկցիաներ, Ե., ԵՊՀ, 2013:

3.

Л. Д. Кудрявцев, "Курс математического анализа", М.: Дрофа, т.1, 2003.

4.

Գ․ Գ․ Գևորգյան և ուրիշներ, "Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք", մաս առաջին, ԵՊՀ
հրատ, Երևան, 2014։

1. 0407/Բ02
2. Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-1, լաբ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությանը,

•

Ծանոթացնել մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին,

•

Ծանոթացնել նյութի գազային, հեղուկ և պինդ վիճակների ֆիզիկական հատկություններին, այդ
վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությունը,
2. լուսաբանելու մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդը,
3. լուսաբանելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ
վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությունը,
2. Կիրառելու մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդը,
3. Վերլուծելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
Արդյունավետ օգտագործելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ
վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները խնդիրներ լուծելիս:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները,
Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու
կենսագործունեության մեջ,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տար¬բեր ոլորտներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութի
կառուցվածքի
մոլեկուլային-կինետիկ
տեսություն:
Վիճակագրական
բաշխումներ:
Ջերմադինամիկայի առաջին, երկրորդ և երրորդ սկզբունքները: Իդեալական և իրական գազեր: Փոխանցման երևույթները գազերում: Փուլային հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: ` Հեղուկներ:
Մակերևութային լարվածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Матвеев А. Н., Молекулярная физика. Изд.Вышая Школа, 1981.
2.

Сивухин Д.В., Общий курс физики, том 2, Термодинамика и молекулярная физика, Изд. Наука, 1990.

3.

Կիկոին Ի.Կ., Կիկոին Ա.Կ., Մոլեկուլային ֆիզիկա՚, Ե.ԼԴՍ, 1968:

4.

Բարխուդարյան Վ., Մոլեկուլային ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014:

5.

Сивухин Д.В., Сборник задач по общему курсу физики.Термодинамика и молекулярная физика, Изд.
Наука, 1976.

6.

Վարդանյան Վ., Դալյան Ե., Վարդանյան Ի., Թումյան Վ., Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների
ժողովածու, ԵՊՀ , Երևան, 2009:

1. 0504/Բ04
2. Մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկայում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գործ.-3
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումներին և դրանց լուծման գաղափարներին և մեթոդներին։

•

Ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի լուծման գաղափարներին և
մեթոդներին։

•

Ծանոթացնել մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներին և դրանց լուծման
գաղափարներին և մեթոդներին,

•

Ներկայացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում հայտնի հավասարումները և դրանց համար
եզրային և սկզբնական պայմանները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Լուսաբանելու որոշ դասի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդները:

1.
2.

Բացատրելու դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի լուծման մեթոդները:

3.

Բացատրելու մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ինտեգրելու որոշ դասի դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Հետազոտելու տարբեր բնագավառների խնդիրների մաթեմատիկական
նկարագրվում են դիֆերենցիալ հավասարումների միջոցով։

2.

մոդելները,

որոնք

3. Լուծելու խառը և եզրային խնդիիրներ մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների
համար։

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

Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,

4.

Արդյունավետ օգտագործելու դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման
համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական օրենքները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում
Գ2.

վերլուծել

հետազոտությունների

արդյունքները,

պատրաստել

ցուցադրական

նյութեր

և

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

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

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:

3.

ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
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Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ և դրանց լուծման եղանակները:

2.

Գոյության և միակության թեորեմի ձևակերպումը առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների
համար:

3.

Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր:

4.

Գծային n-րդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ:

5.

Գծային n-րդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր:

6.

Գծային հաստատուն գործակիցներով n-րդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ:

7.

Գծային հաստատուն գործակիցներով n-րդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր:

8.

Կայուն բազմանդամներ և դրանց կիրառությունները ռադիոֆիզիկայում։

9.

Կոմպլեքս ամպլիտուդի եղանակ։

10. Կոշիի խնդիրը լարի տատանման հավասարման համար:
11. Կոշիի խնդրի լուծման միակությունը։
12. Խառը խնդիրը լարի տատանման հավասարման համար։
13. Ֆուրյեի եղանակը։
14. Խառը խնդրի լուծման միակությունը։
15. Կոշիի խնդիրը ջերմահաղորդականության հավասարման համար։
16. Խառը խնդիրը ջերմահաղորդականության հավասարման համար։
17. Խառը խնդրի լուծումը Ֆուրյեի եղանակով։
18. Լապլասի հավասարումը, հարմոնիկ ֆունկցիաներ։
19. Ֆունկցիաների ինտեգրալ ներկայացումը։
20. Հարմոնիկ ֆունկցիաների հատկությունները։
21. Գրինի ֆունկցիա։
22. Դիրիխլեի խնդրի լուծումը տարբեր տիրույթների համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Л. С. Понтрягин, "Обыкновенные дифференциальные уравнения", М., Наука 1982г.

2.

Л. Э. Эльсгольц, " Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление ", М., Наука, 1969г.

3.

Հ․ Գ․ Ղազարյան, Ա․ Հ․ Հովհաննիսյան, Տ․ Ն․ Հարությունյան, Գ․ Ա․ Կարապետյան, «Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ», Երևան 2002թ․։

4.

А. Ф. Филиппов, "Сборник задач по дифференциальным уравнениям", М. Наука 2000г.
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5.

А. Н. Тихонов, А. А. Самарский, "Уравнения математической физики", М., Наука 1977г.

6.

Н. С. Кошляков и др., " Уравнения в частных производных математическохй физики ", Высшая школа.,
1970г.

7.

В. С. Владимиров, "Сборник задач по уравнениям математической физики". М., Наука, 1974г.

8.

Բ․ Գ․ Արաքցյան, Ա․ Հ․ Հովհաննիսյան, Ռ․ Լ․ Շահբաղյան, «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներ», Երևան, 1988թ․։

1. 0501/Բ01
2. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
3. 9 ECTS կրեդիտ
4. 9 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3, գործ.-3, լաբ.-3
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում ուսանողներին հանգամամանալի գիտելիքներ
մատուցել Էլեկտրական և մագնիսական պրոցեսների վերաբերյալ, որոնք հիմք կծառայեն
մասնագիտության խորացված յուրացմանը միտված հետագա դասընթացների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերլուծել

ու

բացատրել

էլեկտրական

և

մագնիսական

պրոցեսների

հիմնական

օրինաչափությունները:
2.

լուծել էլեկտրականություն և մագնիսականություն ոլորտին նվիրված խնդիրները:

3.

լուսաբանել

էլեկտրական

և

մագնիսական

երևույթների

փորձարարական

հետազոտման

եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նկարագրել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի
առանձնահատկությունները վակումում և միջավայրում:

բաշխվածության

սկզբունքներն

ու

2. կառուցել էլեկտրական և մագնիսական շղթաներ՝ հոսանքի և լարման մեծությունները կապող
արտահայտությունների օգնությամբ:
3. վերլուծել էլեկտրական և մագնիսական փոխկապակցվածությունն արտահայտող օրենքները:

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

օգտագործել էլեկտրականության և մագնիսականության առանցքային օրենքները ազդանշանների
մշակման սկզբունքների յուրացման ոլորտում:

2.

կիրառել էլեկտրադինամիկայի հավասարումները
հեռակառավարման ոլորտներում:

հեռահաղորդակցության,

հեռազննման

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական օրենքները,
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական խնդիրները
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և

Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տար¬բեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

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

2.

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ գրականություն և ինտերակտիվ
նյութեր:

3.

ուսանողները

լսարանում

կատարում

են

լաբորատոր

աշխատանքներ՝

օգտագործելով

արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրական լիքեր և դաշտ:
2.

Կուլոնի օրենքը և Գաուսի թեորեմը:

3.

Հաղորդիչներ, Օհմի օրենքը դիֆերենցիալ տեսքով ևԿիրխհովի կանոնները:

4.

Էլեկտրաունակություն:

5.

Հոսանի աղբյուրներ և էլեկտրոլիզ:

6.

Դիէլեկտրիկներ:

7.

Էլեկտրական դաշտի էներգիան:

8.

Հոսանքի մագնիսական ազդեցությունը:

9.

Ամպերի և Բիո Սավարի օրենքները:

10. Մագնիսական շրջապտույտի թեորեմը:
11. Մագնետիկներ:
12. Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթը:
13. Ինքնինդուկցիա, ինդուկտիվություն:
14. Մագնիսական դաշտի էներգիան:
15. Սկին և մագնիսամեխանիկական երևույթներ: Սպինի գաղափարը:
16. Շեղման հոսանք:
17. Մաքսվելի հավասարումները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Электричество, Калашников С.Г., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 624 с.

2.

Сивухин Д.В., Общий курс физики. В 5 т. Том III. Электричество. М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ,
2004

3.

MIT Course, Physics II: Electricity and Magnetism, https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02-physics-iielectricity-and-magnetism-spring-2007/

1. 0502/Բ04
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Համակարգչային պրակտիկում
5. լաբ.-4ժամ

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

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

•

Ծանոթացնել Matlab ծրագրային փաթեթի հետ,

•

ծանոթացնել գրաֆիկների և մակերևույթների կառուցման և հետազոտության մեթոդների հետ։

•

ծանոթացնել Matlab ծրագրավորման լեզվի հիմնական գաղափարների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ձևակերպել Matlab ծրագրային փաթեթի հիմնական գաղափարները։
2. Ներկայացնել պարզագույն խնդիրների մոդելավորումը և գրաֆիկական պատկերումը։
3. Ներկայացնել աշխատանքը վեկտորների և մատրիցների հետ։

4. Նկարագրել Matlab միջավայրում ծրագրավորման գաղափարները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կատարել հաշվարկներ Matlab ծրագրային փաթեթում։
2. Կառուցել երկչափ և եռաչափ գրաֆիկներ, ստեղծել անիմացիոն պատկերներ։ Հետազոտել
գրաֆիկները։
3. Կառուցել մակերևույթներ և կատարել վերլուծություն։
4. Գործնականում իրականացնել սեփական ծրագրերը Matlab ծրագրավորման լեզվով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործել ստացված գիտելիքները ֆիզիկայի խնդիրներ լուծելիս, մոդելավորել և հետազոտել
ստացված լուծումները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL
և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում,
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Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. MatLab ծրագրի աշխատանքային միջավայրը։ Պարզագույն հաշվարկներ։
գործողություններ։ Թվերի տիպերը։ Ներդրված փոփոխականներ և ֆունկցիաներ։

Թվաբանական

2.

Աշխատանք վեկտորների հետ։ Թվաբանական գործողություններ վեկտորների հետ։ Դիմումը
վեկտորի տարրերին։

3.

Մեկ փոփոխականից կախված ֆունկցիաների գրաֆիկական ներկայացումները։ Գրաֆիկների
կառուցումը գծային և լոգարիթմական մասշտաբներով։ Գրաֆիկների և գրաֆիկական
պատուհանների ձևավորման հրամանները։ Գրաֆիկների կառուցումը բևեռային կոորդինատական
համակարգում։ Պարամետրական գրաֆիկներ։ Կետի շարժման ընթացքի ուսումնասիրությունը։

4.

Աշխատանք մատրիցների հետ։ Թվաբանական գործողություններ մատրիցների հետ։ Հակադարձ
մատրից։ Հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծում։

5.

Եռաչափ գրաֆիկներ։ Մակերևույթների կառուցումը և ձևավորումը։ Կոնտուրային գրաֆիկներ։
Պարամետրական մակերևույթներ։ Տարբեր կոորդինատական համակարգերի կոորդինատական
մակերևույթների կառուցում։

6.

Ծրագրավորումը Matlab-ում։ M-ֆայլեր և M-ֆունկցիաներ։ Համեմատության և տրամաբանական
օպերատորներ։ if/else պայմանի օպերատոր։ switch-case ընտրման օպերատոր։ while և for ցիկլի
օպերատորներ։ Ներդրված ցիկլեր։ Աշխատանք տողերի հետ։ Աշխատանք ֆայլերի հետ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Տ․Ա․ - Ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը Matlab
միջավայրում։ Matlab միջավայրի կառուցվածքը։ Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2016
2.

Ануфриев И. - Самоучитель Matlab 5.3/6.х, БХВ-Петербург, 2002.

3.

Andrew Knight - Basics of Matlab And Beyond, CRC Press LLC, 2000.

1. 0504/Բ05
2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-3
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3, գործ.-3
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• Ներկայացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի տեսությունը։
• Ծանոթացնել կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալների տեսությանը։
• Ներկայացնել կրկնակի և եռակի ինտեգրալների գաղափարները։
• Ծանոթացնել Ֆուրիեի շարքերի գաղափարներին։
• Լուսաբանել պարամետրից կախված ինտգերալների տեսությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

Բացատրելու թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության հայտանիշները:
Հետազոտելու անիսկական ինտեգրալների և շարքերի կապը:
Պարզաբանելու պարամետրից կախված ինտեգրալների անընդհատությունը, ածանցելիությունը
և ինտեգրելիությունն ըստ պարամետրի։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գտնելու ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության տիրույթները։
Հաշվելու կորագիծ, մակերևութային, կրկնակի և եռակի ինտեգրալները,
համապատասխան փոփոխականի փոխարինում։
3. Վերլուծելու տրված ֆունկցիաները Ֆուրիեի շարքի և հաշվելով դրա գործակիցները։
2.

կատարելով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. առաջադրելու և նախագծելու սխեմաներ՝ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական օրենքները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Թվային շարքեր:
Թվային շարքերի զուգամիտության հայտանիշները:
Ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ և շարքեր:
Ֆունկցիոնալ շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը։
Ֆուրյեի շարքեր։
Աստիճանային շարքեր, զուգամիտություն տիրույթ:
Կորագիծ ինտեգրալներ և դրանց կիրառությունները:
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8. Կրկնակի ինտեգրալները և դրանց կիրառությունները: Գրինի բանաձև։
9. Եռակի ինտեգրալները և դրանց կիրառությունները:
10. Փոփոխականի փոխարինումը կրկնակի և եռակի ինտեգրալներում։
11. Մակերևութային ինտեգրալներ։ Գաուս‐Օստրոգրադկսու բանաձևը։
12. Պարամետրից կախված ինտեգրալներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Г. М. Фихтенгольц, "Курс дифференциального и интегралного исчисления", т. 1, Физматлит, Москва
2003г.

2.

Л. Д. Кудрявцев, "Курс математического анализа", М.: Дрофа, т.1, 2003.

3.

Գ․ Գ․ Գևորգյան և ուրիշներ, "Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք", մաս առաջին, ԵՊՀ
հրատ, Երևան, 2014։
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1. 0501/Բ02
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին
ծանոթացնել
ժամանակակից
գիտահետազոտական
աշխատանքների
կազմակերպման և պլանավորման առանձնահատկություններին:
• լուսաբանել

գիտական

հետազոտությունների

մեթոդաբանությունը

և

հիմանական

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

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

հետազոտությունների

տվյալ

բնագավառում

հետաքրքրություն

ներկայացնող

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների բազան՝ մոտեցման եղանակները:
5. պատկերացնել հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
փորձարարական առանցքային արդյունքները ժամանակակից գիտական հետազոտություւներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում են քննարկումներին,
կարդում են լրացուցիչ գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:
2. Գիտություն և գիտական հետազոտություններ:
3. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:
4. Ատենախոսական հետազոտություների հիմանկան փուլերը:
5. Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:
6. Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:
7. Գիտական էթիկայի նորմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.И.Комлацкий, С.в. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных исследований:
учебное пособие", Феникс, 2014,
2. GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008,
3. M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in Science", Cowan
University, 2005.

1. 0504/Բ06
4. Կոմպլեքս անալիզ
4. 6 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 7 ECTS կրեդիտ
5. դաս.-3, գործ.-3
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• Ծանոթացնել կոմպեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմնական գաղափարներին,
• Ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում այդ տեսությունը կիրառության հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ներկայացնելու կոմպլեքս թվերի հետ կատարվող գործողությունները,
5. ներկայացնելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները,
6. լուսաբանելու մնացքների տեսության էությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու կոմպլեքս թվերի հետ կատարվող գործողությունները,
2. Վերլուծելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները,
3. Կիրառելու մնացքների տեսությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. Արդյունավետ օգտագործել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս
85

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական օրենքները,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Կոմպլեքս թվեր, գործողություններ դրանց հետ։
Մուվրի բանաձև։
Կոմպլեքս թվային հաջորդականության սահմանը, կոմպլեքս անդամներով շարքեր։
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիա, սահմանը, անընդհատությունը։
Կոմպլեքս ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ և շարքեր, դրանց զուգամիտության
հայտանիշները։
Կոմլպեքս փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը, Կոշի-Ռիմանի պայմանները,
անալիտիկ ֆունկցիա։
Կոմպլեքս ինտեգրալ, հատկությունները։
Կոշիի ինտեգրալային թեորեմը, դրա ընդհանրացումները։
Մորերայի թեորեմը։
Վայերշտրասի թեորեմները անալիտիկ ֆունկցիաների համար։
Աստիճանային շարքեր, դրանց հատկությունները և զուգամիտությունը։
Աստիճանային շարքի գումարի անալիտիկությունը։
Թեյլորի շարք, անալիտիկ ֆունկցիայի զրոները, միակության թեորեմը, Կոշիի
անհավասարությունները, Լիուվիլի թեորեմը։
Լորանի շարք։
Մնացքի գաղափարը, հաշվումը բևեռի դեպքում, հիմնական թեորեմը։
Ինտեգրալի հաշվումը մնացքների օգնությամբ։
Կոնֆորմ արտապատկերումներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю. В. Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин, "Лекции по теории функций комплексного
переменного", Учеб. для инж.-физ. и физ.-техн. спец. вузов, Наука, Москва, 1989г.
2. М. А. Лаврентев, Б. В. Шабат, "Методы теории функций комлексного переменого",
3. А. В. Бицадзе, "Основы теории аналитических функции комплексного переменного", М. Наука, 1984г.
4. Ա․ Ա․ Կիտբալյան, Ս․Ա․ Հակոբյան, Լ․ Վ․ Միքայելյան, «Կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիաների տեսության խնդիրներ և վարժություններ», Երևան, 1990թ․։
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1. 0401/Բ01
5. 6 ժամ/շաբ.

2. Ֆոտոնիկայի հիմունքներ

6. 4-րդ՝ գարնանային

3. 6 կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել օպտիկական երևույթների հետ կապված՝ հիմնարար փորձերին և
պատկերացումների զարգացմանը,

•

Ծանոթացնել լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությանն ու փորձարարական հիմունքնարին,

•

Ծանոթացնել լույսի քվանտային բնույթին և փորձերին, որոնք հիմնաքվորում են դրանք,

•

Ծանոթացնել փորձարարական օպտիկայի հնարավորություններին և դրանց կիրառությանը
պածտպանական համակարգերում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու օպտիկական երևույթներն ու դրանց հետ կապված հիմնարար փորձերը
մարդկային մտածողության փոփոխության տեսանկյունից,
2. լուսաբանելու լույսի ինտերֆերենցի, դիֆրակտի ու դիսպերսի հետ կապված դասական
երևութները,
3. մեկնաբանելու լույսի քվանտային բնույթի հետ կապված դասական երևույթներն ու փորձերը,
4. կունենա գիտելիքներ և իմացություն առօրյայում և պաշտպանական համակարգերում դասական
օպտիկական երևույթները ստեղծագործաբար օգտագործելու :

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությունը,

2.

կիրառելու լույսի քվանտային տեսությունը,

3.

օպտիկական երևույթները վերլուծելու և եզրակացություններ անելու:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օպտիկական երևույթների հետ կապված կարող է՝ օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկույթ
հայթայթելու և վերլուծելու,
2. օգտագործելու օպտիկական երևույթները հետազոտական և պաշտպանական համակարգերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները
Բ1. մասնագիտական
գործունեություն
ծավալել
գիտական
և
արտադրական
ձեռնարկություններում,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
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2.

Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,

3.

ուսանողները լսարանում կատարում են իրական՝ ոչ երևակայական (ոչ վիրտուալ) լաբորատոր
աշխատանքներ, օգտագործելով դասական և ժամանակակից սարքավորումներ և միջոցներ:

4.

Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Համառոտ պատմական ակնարկ:
փորձարարական հիմունքները:

2.

Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք:

3.

Յունգի փորձը: Լուսային ալիքի երկարությունը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը:

4.

Լույսի ինտերֆերենցը: Ինտերֆերաչափ:

5.

Լույսի դիֆրակտը: Ֆրենալի գոտիները: Պուասոնի բիծը:

6.

Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ:

7.

Ֆրենելի բանաձևերը: Լույսի
օպտիկական կապի մասին:

8.

Լույսը միջավայրում: Լույսի դիսպերսը: Պրիզման որպես սպեկտրային սարք: Սպեկտրաչափ:

9.

Լույսի ֆիզիկական բնույթը. սև մարմնի ճառագայթումն ու օրենքները: Լույսի քվանտ: Պլանկի
հաստատուն:

լրիվ

Լույսի

ներքին

տարածման

վերջավոր

անդրադարձումը:

արագությունը:

լուսատարներ:

ՀՀՏ

Գաղափար

10. Ֆոտոէֆեկտը, Ստոլետովի փորձերը: Ֆոտոէֆեկտի բացատրությունը: Ֆոտոէֆեկտի կիրառությունները:
11. Լույսի ճառագայթումն ու կլանումը ատոմների կողմից: Էյնշտեյնի գործակիցները:
12. Լույսի ուժեղացումը, լազերներ:
13. Մեծ ինտենսիվություններ: Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

А. М. Саржевский. Оптика. Полный курс, 2018.

2.

Е. И. Бутиков. Оптика, М. Высшая школа, 1986.

3.

Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том IV. Оптика, 2006.

4.

Г. С. Ландсберг. Оптика. Учебное пособие, 2017.

5.

Л. Б. Тарасов, Введение в квантовую оптику, М. Вышая школа, 2014.
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1. 0502/Բ05
4. 6 ժամ/շաբ.

2. Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն /ՀԲ/
5. դաս.-3, գործ.-3

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 7 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությանը,
•

ուսուցանել Մաքսվելի հավասարումներն ու նրանցից բխող օրինաչափությունները,

•

ձևավորել տեսական բազա կիրառական խնդիրների լուծման համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու էլեկտրամագնիսական երևույթների մաքսվելյան տեսությունը,

2.

լուսաբանելու նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությունը,

3.

լուծելու էլեկտրամագնիսական երևույթներին վերաբերվող տարբեր խնդիրներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու Մաքսվելի հավասարումները,

2.

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ էլեկտրամագնիսական երևույթներին վերաբերվող
խնդիրների լուծման համար,

3.

կիրառելու նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությունը,

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

արդյունավետ օգտագործելու տեսությունը կիրառական համապատասխան խնդիրների լուծման
համար,

2.

օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Ա4. նրկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը, դասակարգել
ռադիոհաճախությունների տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում,
Գ4․ իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման
վրա։ Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրադինամիկայի մաթեմատիկական ապարատը։ Դեկարտյան, գլանային և գնդային
կոորդինատական համակարգեր: Մարմնային անկյուն։ Կրոնեկերի սիմվոլը։ Լևի-Չիվիտայի
սիմվոլը: Սկալյար, վեկտոր, թենզոր։ Սկալյար դաշտի գրադիենտը։ Նաբլա օպերատորը։
Լապլասի օպերատորը։ Վեկտորական դաշտի հոսքը, դիվերգենցիան։ Վեկտորական դաշտի
ցիրկուլյացիան, ռոտորը։ Գաուսի թեորեմը։ Ստոքսի թեորեմը։ Գրինի բանաձևը։ Դիրակի դելտա
ֆունկցիան։
2. Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը վակուումում: Մաքսվել–Լորենցի
հավասարումները: Էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումներ: Մաքսվելի հավասարումները
միջավայրերում։
3. Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլների բևեռացումը: Լարմորի թեորեմը և
դիամագնիսացումը: Պարամագնիսացումը։ Մետաղների հաղորդականության էլեկտրոնային
տեսությունը:
4. Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային ինվարիանտությունը:
Լորենցի նորմավորման պայմանը։ Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի հավասարումների
սահմանային պայմանները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան, Պոյնտինգի վեկտորը:
5. Էլեկտրաստատիկ դաշտ։ Պուասսոնի հավասարման լուծումը։ Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի
մուլտիպոլները: Էլեկտրաստատիկայի եզրային խնդիրները։ Արտացոլման մեթոդը։ Ստատիկ
կետային լիցքերի համակարգի անկայունությունը (Իրնշոուի թեորեմը)։ Մագնիսաստատիկայի
հիմնական խնդիրները։
6. Քվազիստացիոնար երևույթները: Անցումային պրոցեսները RLC գծային շղթաներում։ Սկին
էֆեկտը:
7. Դալամբերի հավասարումները: Ուշացող պոտենցիալներ: Դիպոլային ճառագայթում:
Ճառագայթման դիֆերենցիալ ինտենսիվությունը: Լրիվ ինտենսիվություն: Ճառագայթման
անկյունային բաշխման դիագրամը:
8. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկում: Մոնոքրոմատիկ հարթ
ալիք: Փուլային և խմբային արագություններ: Բևեռացում: Էլեկտրամագնիսական ալիքների
տարածումը անսահմանափակ համասեռ հաղորդչում:
9. Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը։ Լորենցի ձևափոխությունները
կոորդինատների, ժամանակի և արագության համար։ Լորենցյան կրճատման բանաձևը։
Սեփական ժամանակ։ Ինտերվալի ինվարիանտությունը։ Քառաչափ կոորդինատներ։ Լորենցի
մատրից։ Քառաչափ արագություն, արագացում։ Իմպուլսի-էներգիայի քառաչափ վեկտորը։
10. Հոսանքի խտության քառաչափ վեկտորը։ Քառաչափ պոտենցիալներ։ Էլեկտրամագնիսական
դաշտի Fik թենզորը: Մաքսվելի հավասարումները թենզորական տեսքով։ A ,  պոտենցիալների




և E , B դաշտերի ձևափոխությունները՝ մի համակարգից մյուսին անցնելիս։ Հաճախության
ձևափոխությունը։ Դոպլերի երկայնական և լայնական էֆեկտները: Այվսի փորձը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Վարդանյան Յու.Լ., Էլեկտրադինամիկա, ԵՊՀ հրատ., 2000
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М., 1973
Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н., Классическая электродинамика, М., 1985
Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике, М., 1970
Ալավերդյան Գ.Բ., Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք, ԵՊՀ հրատ. 1984
Ալավերդյան Գ.Բ., Հարությունյան Ա.Ս., Վարդանյան Յու.Լ. Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների
ժողովածու, մաս 1, Երևան, Դար հրատ. 2006:
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1. 0501/Բ02
4.

6 ժամ/շաբ.

2. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-1
/ՀԲ/
5. դաս.-3ժամ, գործ.-3ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել գծային շղթաների հաշվարկման եղանակները

•

ծանոթացնել ժամանակային և հաճախային տիրույթներին հաշվարկման մեթոդաբանության հետ,

•

լուսաբանել ռադիոտեխնիկական հանգուցային շղթաների բնութագրերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել ռադիոտեխնիկական շղթաների հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
2. նկարագրել օգտագործվող ռադիոտեխնիկական սարքավորումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. հաշվարկել պարզագույն գծային էլեկտրական շղթաները և նրանց բնութագրերը
3. նախագծել և կառուցել ռադիոտեխնիկական գծային շղթաներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և ներկայացնել այդ խնդրի լուծման հիմնական
ուղիները,
Ա4. նրկայացնել
էլեկտրամագնիսական
ալիքների
սանդղակը,
դասակարգել
ռադիոհաճախությունների տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու
կենսագործունեության մեջ,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքերի և
սարքավորումների ընտրության հարցում,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տար¬բեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ
քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին
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մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փոփոխական հոսանքի անցումը ռադիոտեխնիկական շղթաների պարզագույն տարրերով:
2. Շղթաների հաշվարկը հաճախային և ժամանակային տիրույթներում:
3. Ֆունկցիոնալ ռադիոտեխնիկական շղթաներ (տատանողական կոնտուր, զտիչ և այլն):
4. Ալիքային պրոցեսները բաշխված պարամետրերով շղթաներում: Երկար գծեր, նրանց
համաձայնեցման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics Handbook, J.Whitaker, 2005.
2. А.А Харкевич, Основы радиотехники. М., 2007.
3. С.И. Баскаков, Радиотехнические цепи и сигналы, М. 2002.
4. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков, Теоретические основы радиотехники. М., 2002
5. W. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, 2012.

1. 0501/Բ03
2. Գիտափորձի ավտոմատացում-1 /ՀԲ/
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. լաբ.- 3 ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի
իրականացման մասին

•

ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրը

•

ծանոթացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրում տվյալների ներմուծման, մշակման և
արտածման հնարավորություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի իրականացման մեխանիզմները.
2. ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրի հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել LabVIEW ծրագրային միջավայրը տարատեսակ ազդանշանների գեներացման և
ըմդունման համար.
2. իրականացնել ռադիոտեխնիկական խնդիրների մոդելավորում LabVIEW ծրագրային
միջավայրում
3. կիրառել LabVIEW ծրագրային միջավայրը ազդանշանների/տվյալների մշակման գործընթացում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական օրենքները,
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց զարգացման
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հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և այլն),
ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝ մասնագիտական
խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ
ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսը լսարանում վարում է լաբորատոր պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
տալիս համապատասխան ցուցումներ, ներկայացնում է տիպական օրինակներ

•

ուսանողները կիրառում են ստացած գիտելիքները, ինքնուրույն կազմում են ծրագրեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննություններին

տրվում

է

առավելագույնը

9

միավոր:

Ընթացիկ

քննություններից

մեկը

գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին մասնակցության
համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ընդհանուր ծանոթացում National Instrument-ի (NI) LabVIEW ծրագրային փաթեթի հետ:

2.

Տվյալների տեսակները LabVIEW-ում

3.

Պայմանական հրամաններ, ցիկլեր, տեղաշարժող ռեգիստր

4.

Միաչափ և երկչափ զանգվածներ, կլաստերներ

5.

Լոկալ և Գլոբալ փոփոխականներ: Հատկությունների հանգույցներ: Ենթածրագրերի հայտարարում
և կիրառում:

6.

Իրադարձությունների կազմակերպում (Fram Structure, Event Structure) LabVIEW-ում

7.

Ազդանշանների և աղմուկների գեներացում, ազդանշանների մշակում (Waveform Generation,
Waveform Measurement, Signal Generation, Signal Operation, Filters, Spectral Analysis)
Տվյալների ներմուծում համակարգիչ, մշակում. տվյալների արտածում համակարգչից կիրառելով

8.

National Instrument-ի (NI) տիպական սարքավորումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Дж. Тревис, «LabVIEW для всех», Москва, 2005.

2.

Bitter, Rick, Taqi Mohiuddin, Matthew R. Nawrocki, «LabVIEW Advanced Programming Techniques», 2-nd
edition, Taylor & Francis Group, LLC 2007.

3.

Cory L. Clark, «LabVIEW Digital Signal Processing, and Digital Communications», The McGraw-Hill
Companies, 2005.
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1. 0501/Բ04
2. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-2
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-3
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել ոչ գծային շղթաների ուսումնասիրման եղանակները,

•

ծանոթացնել ռադիոընդունիչ և ռադիոհաղորդիչ համակարգերում կիրառվող ոչ գծային
հիմնական հանգույցների հետ,

•

լուսաբանել տատանումների տեսության հիմնական խնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել ռադիոտեխնիկական ոչ գծային շղթաների հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
2. նկարագրել լայնորեն կիրառվող ոչ գծային ռադիոտեխնիկական շղթաներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվարկել լայնորեն օգտագործվող ոչ գծային էլեկտրական շղթաները,
2. նախագծել կապի խնդիրների համար նախատեսված ռադիոտեխնիկական ոչ գծային շղթաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Կկարողանա հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և ներկայացնել այդ խնդրի լուծման հիմնական
ուղիները,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու
կենսագործունեության մեջ,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքերի
և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Գ5․ գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորու¬թյուն¬ները տնտեսության
տար¬բեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Ալիքատարներ և ծավալային ռեզոնատորներ,
2.
3.

Ոչ գծային շղթաների ուսումնասիրման եղանակներ,
Ֆունկցիոնալ ռադիոտեխնիկական ոչ գծային շղթաներ (մոդուլյատոր, դետեկտոր,
հաճախության փոխակերպիչ, և այլն):

4.

Մոդուլման եղանակներ, նրանց առավելությունները և թերությունները,

5.

Հետադարձ կապի ազդեցությունը ուժերարարներում,

6.

Գեներատորներ և նրարնց ուսումնասիրությունը տատանումների տեսության
շրջանակներում, փուլային պատկեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
The Electronics Handbook, J.Whitaker, 2005.
2. А.А Харкевич, Основы радиотехники. М., 2007.
3. С.И. Баскаков, Радиотехнические цепи и сигналы, М. 2002.
4. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков, Теоретические основы радиотехники. М., 2002.
5.

Ղազարյան Ռ.Ա. Ռադիոտեխնիկական ոչ գծային և պարամետրական շղթաների տեսություն,
Եր., 1987

1. 0501/Բ05
2. Ինֆորմացիայի տեսության և կոդավորում /ՀԲ/
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, գործ.-2ժամ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ինֆորմացիայի տեսության տարրերին

•

ծանոթացնել թվային կապի համակարգերում կիրառվող կապուղու կոդավորման թեորեմներին

•

ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տվյալների առանց կորուստների և կորուստներով
սեղմման եղանակները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը.

2.

մեկնաբանել ինֆորմացիայի և էնտրոպիայի փոխհարաբերակցությունը, թվային կապի
համակարգերում կիրառվող կապուղու կոդավորման եղանակները.

3.

ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տվյալների առանց կորուստների և կորուստներով
սեղմման եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել էնտրոպիան և գնահատել կապուղու թողունակությունը.
2. գնահատել
կոդավորման
տեսակի
աղմկականունության աստիճանը

ընտրության

նպատակահարմարությունը

և

3. կիրառել և տարանջատել տվյալների առանց կորուստների և կորուստներով սեղմման
ալգորիթմները.
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ4. կիրառել տարբեր բնույթի և որակի տվյալների համատեղ վիճակագրական մշակման
եղանակները՝ մասնագիտակն խնդիրների լուծման ժամանակ,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ3. համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
տվյալների հավաստիությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը: Հաղորդակցությունների ձևափոխություն:

2.

Էնտրոպիայի հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ:

3.

Աղմկող կապուղիների տեսակները, նոդելները (բինար, գաուսյան, առանց հիշողության և
հիշողությամբ կաուղիներ)

4.

Շենոնի թեորեմ, Շենոնի սահման:

5.

Տվյալների սեղմման հիմնական դրույթները և ալգորիթմները:

6.

Ռիդ Սոլոմոնի կոդեր: Հաֆմանի կոդավորում:

7.

Վիտերբիի կոդեր: Հեմինգի կոդեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Gallager, R. Information Theory and Reliable Communication. New York: John Wiley and Sons, 1968

2.

Reza, F. An Introduction to Information Theory. New York: McGraw-Hill 1961. New York: Dover 1994.

3.

James V Stone, “ Information Theory: A Tutorial Introduction” 2015

4.

B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.
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1. 0501/Բ07
2. Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա /ՀԲ/
3. 6 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3, լաբ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
6. 6-րդ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկայի հիմունքներին ու
սխեմաների նախագծման ժամանակակից տեխնոլոգիական մակարդակին:
• սովորեցնել նախագծել և կառուցել պարզագույն էլեկտրոնային սխեմաներ հիմնվելով
նախագծվող սարքի կամ հանգույցի սկզբունքային առանձնահատկությունների վրա:
• մոդելավորել և վերլուծել նախագծվող և արդեն պատրաստի սարքերի առանձին
հանգույցները նմանակաման արդի համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ:
• ուղենշել սխեմատեխնիկայում հնարավոր գործածության ոլորտները և զարգացման
հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել անալոգային և թվային շղթաների տարրերի դերն ու աշխատանքի
սկզբունքները:
2. լուսաբանել թվա-անալոգային սխեմաներում ընթացող պրոցեսները և առկա խնդիրների
լուծման եղանակները:
3. ներկայացնել թվային սխեմատեխնիկայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատել սխեմատեխնիկայում հիմնական ուղություները և բաժիները:
2. վերլուծել սխեմատեխնիկայում առկա հասանելի տվյալների բազան՝ համապատասխան
օպտիմալ նախագծման և գործառման նպատակով:
3. կողմնորոշվել և գնահատել էլեռկտրոնային
խոստումնալից ուղղությունները և հեռանկարները:

սխեմատեխնիկայի

զարգացման

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
մոդելավորման առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:
2. առաջադրել և
վերաբերյալ:

նախագծել

սխեմաներ

տրված

խնդիրների

հնարավոր

լուծման

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և
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այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում
սեմինար քննարկումներ:
2. ուսանողները

լսարանում

ունկնդրում

են

դասախոսություն՝

մասնակցելով

քննարկումներին, կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ
գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով
արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրական շղթաների տարրերը:
2. Հիմնական տոպոլոգիական հասկացությունները սխեմատեխնիկայում:
3. Կիրխհովի օրենքներ, վերադրման սկզբունք, համարժեք երկբևեռի թեորեմա:
4. Օպերացիոն ուժեղարարներ:
5. Անցումային պրոցեսները էլեկտրական շղթաներում:
6. Ինտեգրող և դիֆերենցող շղթաներ:
7. Հիմանական հասկացությունները և սահմանումները ազդանշաների տեսությունում
8. Թվային ինֆորմացիայի փոխանցման ազդանշաններ
9. Կոդի հասկացություն
10. Տրամաբանական ֆունկցիաներ և դրանց սխեմատեխնիկական իրականացումը
11. Տրանզիստորային բանալիներ, արագագործություն
12. Տրամաբանական տարրեր՝ Կոմպլիմենտար մետաղ-օքսիդ-լիսահաղորդիչ (ՄՕԿ-ԿՄՕԿ)
կառուցվածքների հիման վրա
13. Կոմբինացված սարքեր
14. Թվային սարքերի հիմնական հանգույցները (տրիգերներ, գրանցիչներ, հաշվիչներ,
գումարիչներ)
15. Էլեկտրոնային սարքերի նախագծման հիմնական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. P. Horowits and W. Hill, "The art of Electronics", 2nd ed. Cambridge University Press, London,
1989.
2. Г. И. Волович, "Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств",
Додэка-XXI, Москва, 2005.
3. N Kularatna, "Electronic Circuit Design: From Concept to Implementation", CRC Press, New York,
2008.
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1. 0501/Բ06
2. Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները:
•

ծանոթացնել վակումային, գազապարպման և կիսահաղորդչային ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքներին:

• ուղենշել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները:
2. բացատրել վակումային, գազապարպման և կիսահաղորդչային ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները:
3. ներկայացնել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի հիմնական ուղություները և բաժիները:
2. վերլուծել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքը՝ համապատասխան ոլորտում օպտիմալ
կիրառման նպատակով:
3. գնահատել ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի զարգացման խոստումնալից ուղղություններն ու
հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով
տեղեկատվական
աղբյուրները՝
ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքը:

վերլուծել

և

հասկանալ

արդի

2. առաջադրել ռադիոէլեկտրոնային սարքեր տրված խնդիրների հնարավոր լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում
Գ5. գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ
նյութերից:
3. ուսանողները կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով արդի չափիչ սարքեր և
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համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Լիցքակիրների վարքը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում:

2.

Վակումային էլեկտրոնիկայի հիմունքները (էլեկտրոնային էմիսիա, էլեկտրոնային թնդանոթ,
էլեկտրոնային փնջի կառավարումը):

3.

Վակումային էլեկտրոնային սարքեր (ԳԲՀ սարքեր, էլեկտրոնա-ճառագայթային սարքեր,
էլեկտրոնային մանրադիտակ, ռենդգենյան խողովակ, օնդուլյատոր, ազատ-էլեկտրոնային լազեր,
ֆոտոզգայուն սարքեր):

4.

Պլազմային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: Պարպումը գազերում: Պլազմա:

5.

Իոնային սարքեր (ստաբիլիտրոն, տիրատրոն, պլազմային մոնիտոր, գազապարպման լազերներ):

6.

Կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: p-n անցում: Կիսահաղորդչային դիոդներ:
Տրանզիստորներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics handbook, Ed. J. Whitaker, 2005. 2539p.
2. Щука А.А., Электроника, БХВ-Петербург, Санкт-Петербург: 2006, 800с.
3. Фридрихов С.А., Мовнин С.М. Физические основы электронной техники, Высшая школа. Москва: 1982,
608с.
4. Трубецков Д.И., Храмов А.Е. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков. В 2т. Т.2. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004.648 с.

1. 0503/Բ27
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա
5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-1

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել պինդ մարկինների նկարագրման գոտիական տեսությանը,

•

Ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում հաղորդականության էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությանը, անհավասարակշիռ հոսանքակիրների գեներացիային և ռեկոմբինացիային,

•

Ծանոթացնել կիսահաղորդիչների էլեկտրական, մագնիսական, ջերմաէլեկտրական,
օպտիկական հատկություններին,

•

Ծանոթացնել կիսահաղորդչային երկէլեկտրոդ (դիոդային) և եռէլեկտրոդ (տրանզիստորային)
սարքերի աշխատանքի սկզբունքին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքը, պինդ մարմնի
կիսահաղորդիչների հիմնական էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները,

2.

Ներկայացնելու, անհավասարակշիռ լիցքակիրների վիճակագրությունը, գեներացիայի ու
ռեկոմբինացիայի մեխանիզմները, դիֆուզիայի և դրեյֆի առանձնահատկությունները,

3.

Լուսաբանելու
աշխատանքը:

կիսահաղորդչային

դիոդային

կառուցվածքների

և

տեսակները,

տրանզիստորների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքի առանձնահատկություննեը վերջիններիս
դասակարգման համար,
2. Վերլուծելու կիսահաղորդիչների
օպտիկական հատկությունները,

էլեկտրական,

մագնիսական,

ջերմաէլեկտրական

և

3. Վերլուծելու կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. Արդյունավետ օգտագործելու կիսահաղորդչային սարքերի հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում,
Գ5. գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանքներ,
անց է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական և լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները խնդիրներ լուծելիս,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Պինդ մարմինների դասակարգումը և բյուրեղների կառուցվածքը: Կապի տեսակներն ու արատները
բյուրեղներում: Բյուրեղային ցանցի ատոմների ջերմային տատանումները: Պինդ մարմնի գոտիական
տեսության հիմունքները: Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում:
Բոլցմանի
կինետիկ
հավասարումը:
Կիսահաղորդիչների
էլեկտրահաղորդականությունը:
Լիցքակիրների շարժունակություն, կյանքի տևողություն: Մաքսվելյան ռելաքսացիայի ժամանակ:
Գալվանամագնիսական
երևույթներ:
Ջերմաէլեկտրական
երևույթներ:
Կիսահաղորդիչների
ջերմունակություն: Վիդեման-Ֆչրանցի օրենքը: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիան և
ռեկոմբինացիան կիսահաղորդիչներում: Դրեյֆային և դիֆուզիոն հոսանքներ: Էյնշտեյնի առնչությունը:
Կիսահաղորդիչների
օպտիկական
հատկությունները:
Լույսի
կլանման
և
ճառագայթման
մեխանիզմները:
Կոնտակտային
երևույթները
կիսահաղորդիչներում:
Մետաղ-կիսահաղորդիչ
անցումներ: Շոտկի դիոդներ: p-n անցումներ: N և S տեսակի ՎԱԲ ունեցող դիոդներ: Կիսահաղորդչային
լազեր: Արեգակնային էլեմենտ: Լիցքային կապով սարքեր (CCD): Երկբևեռ տրանզիստորներ: ՄԴԿ
տրանզիստորներ: Կիսահաղորդչային իոնազգայում սենսորներ (ISFET):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ:
Ե., ԵՊՀ, 2011:
2. Վ.Լ. Բոնչ-Բրուևիչ, Ս.Գ. Կալաշնիկով: կիսահաղորդիչների ֆիզիկա: Ե., ԵՊՀ, 1988:
3. S.M. Sze, Kwok K. Ng. Physics of Semiconductor Devices. 3-rd Edition, Wiley, 2006.
4. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0501/Բ03
2. Գիտափորձի ավտոմատացում-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. լաբ -3ժամ.
6. 6-րդ՝գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի
իրականացման մասին

•

ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրը

•

ծանոթացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրում տվյալների ներմուծման, մշակման և
արտածման հնարավորություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի իրականացման մեխանիզմները.
2. ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրի հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել LabVIEW ծրագրային միջավայրը տարատեսակ ազդանշանների գեներացման և
ըմդունման համար.
2. իրականացնել
միջավայրում

ռադիոտեխնիկական

խնդիրների

մոդելավորում

LabVIEW

ծրագրային

3. կիրառել LabVIEW ծրագրային միջավայրը ազդանշանների/տվյալների մշակման գործընթացում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից՝ տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և
այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսը լսարանում վարում է լաբորատոր պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
տալիս համապատասխան ցուցումներ, ներկայացնում է տիպական օրինակներ

•

ուսանողները կիրառում են ստացած գիտելիքները, ինքնուրույն կազմում են ծրագրեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9.

Ընդհանուր ծանոթացում National Instrument-ի (NI) LabVIEW ծրագրային փաթեթի հետ:

10. Տվյալների տեսակները LabVIEW-ում
11. Պայմանական հրամաններ, ցիկլեր, տեղաշարժող ռեգիստր
12. Միաչափ և երկչափ զանգվածներ, կլաստերներ
13. Լոկալ և Գլոբալ փոփոխականներ: Հատկությունների հանգույցներ: Ենթածրագրերի հայտարարում
և կիրառում:
14. Իրադարձությունների կազմակերպում (Fram Structure, Event Structure) LabVIEW-ում
15. Ազդանշանների և աղմուկների գեներացում, ազդանշանների մշակում (Waveform Generation,
Waveform Measurement, Signal Generation, Signal Operation, Filters, Spectral Analysis)
16. Տվյալների ներմուծում համակարգիչ, մշակում. տվյալների արտածում համակարգչից կիրառելով
National Instrument-ի (NI) տիպական սարքավորումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.

Дж. Тревис, «LabVIEW для всех», Москва, 2005.

6.

Bitter, Rick, Taqi Mohiuddin, Matthew R. Nawrocki, «LabVIEW Advanced Programming Techniques», 2-nd
edition, Taylor & Francis Group, LLC 2007.

7.

Cory L. Clark, «LabVIEW Digital Signal Processing, and Digital Communications», The McGraw-Hill
Companies, 2005.
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1. 0501/Բ08
2. ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2-ժ., գարծ.-1ժ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել գերբարձր հաճախությունների տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների
տարածմանը տարբեր տիպի ալիքատարային համակարգերում, նրանց կիրառությունները կապի և
ռադիոաստղագիտական ընդունիչ համակարգերում:
• ներկայացնել ԳԲՀ էլեկտրադինամիկայի ուղղությամբ ժամանակակից գիտական նվաճումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել ԳԲՀ էլեկտրադինամիկայի հիմնադրույթները,
2.

վերլուծել ԳԲՀ տիրույթի ալիքատարների և ռեզոնատորների գլխավոր բնութագրերը և նրանց
հաշվարկների մեթոդները,

3.

ներկայացնել տարբեր միջավայրերում ԳԲՀ ճառագայթման տարածման և կլանման
առանձնահատկությունները:

4. որոշել տարբեր տիպի ալիքատարային և ռեզոնատորային համակարգերի բնութագրերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել ԳԲՀ սարքերի փոխադարձ համաձայնեցված աշխատանքի սկզբունքները.
2.

ներկայացնել ԳԲՀ
նվաճումները:

ճառագայթման

աղբյուրների

և

գրանցման

սարքերի

ուղղությամբ

արդի

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նկարագրել ԳԲՀ սարքերի կիրառման
հեռակառավարման ոլորտներում:
2.

ուղիները

հեռահաղորդակցության,

հեռազննման

և

նախագծել ԳԲՀ համակարգեր առաջադրված խնդիրների հնարավոր լուծման նպատակով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նրկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը, դասակարգել ռադիոհաճախությունների
տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում,
Գ5. գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության տարբեր
ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին, կատարում
են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը զուգահեռ
ՈՒղղանկյուն և կլոր ալիքատարեր, համառանցք գծեր:

հաղորդիչ

հարթությունների

միջև:

2. Ծավալային ռեզոնատորներ, նրանց հիմնական բնութագրերը և կիրառությունները:
3. Անհամասեռություններն ալիքատարերում: Հիմանական հասկացությունները և սահմանումները
ազդանշաների տեսությունում
4. Դանդաղեցնող համակարգեր:
5. ԳԲՀ ճառագայթման փոխազդեցությունը ոչ գծային նյութերի հետ:
6. ԳԲՀ ճառագայթման ղեկավարման համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics handbook, Ed. J. Whitaker, 2005. 2539p.И.В. Лебедев, Техника и приборы СВЧ, Высшая Школа,
1970.

1. 0502/B04
2. Քվանտային ֆիզիկա
4. 6 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ
5. դաս.-3,գործ-1, լաբ.-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել քվանտային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներին,

•

Ծանոթացնել քվանտային ֆիզիկայի փորձնական հիմնավորմանը,

•

Ծանոթացնել քվանտային ֆիզիկայի օգտագործմանը ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. ձևակերպելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական օրենքները,
3. լուծելու քվանտային ֆիզիկայի խնդիրներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. Վերլուծելու քվանտային մֆիզիկայի հիմնական օրինաչափությունները,
3. Կիրառելու քվանտային ֆիզիկայի մեթոդները ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբուրներից, տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու,
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2. Արդյունավետ օգտագործելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական օրինաչափությունները
խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ձևակերպել ֆիզիկայի հիմնական բաժինների հիմնարար սկզբունքները և հիմնական
օրենքները,
Ա2. տարբերակել և համակարգել ֆիզիկայի հիմնարար նվաճումները և արդի հիմնական
խնդիրները
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և դասակարգել
տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
Գ5. գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. . Դասախոսը լսարանում կարդում է դասխոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քնարկնում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասխոսություն, մասնակցում են քնարկնումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասխոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականություն ընթերցում, տեղեկատվություն հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քվանտային ֆիզիկայի ձևավորման սկզբնաղբյուրները, սև մարմնի ճառագայթում,
ֆոտոէֆեկտ,
Ռեզերֆորդի
մոդելը,
Դե-Բրոյլի
ալիք,
Բորի
պոստուլատները։
Անորոշությունների առնչությունները։
2. Շրեդինքերի հավասարումը, ալիքային հավասարում, ֆիզիկական մեծությունների
փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում, շարժման ինտեգրալներ, հավանականության
պահպանման օրենքը, ազատ մասնիկի շարժումը, քվանտային մասնիկը պոտենցիալային
հորում, մասնիկի անցումը պոտենցիալային արգելքով, թունելային էֆեկտ, գծային հարմոնիկ
օսցիլյատոր:
3. Իմպուլսի մոմենտի օպերատորները, սեփական արժեքները և սեփական ֆունկցիաները,
մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում, ջրածնանման ատոմներ, էլեկտրոնի
սպինը, տարածական քվանտացում, միատեսակ մասնիկների համակարգեր, Ֆերմիի և Բոզեի
մասնիկներ, փոխանակային էնեգիա, էլեկտրոնների վիճակները ատոմներում, Պաուլիի
սկզբունքը:
4. Ատոմի փոխազդեսաւթյունը էլեկտրամագնիսական ալիքի հետ․ կլանում, դիսպերսիա,
ճառագայթում։
5. Քվանտային մասնիկը պարբերական դաշտում։
6. Քվանտային ինֆումատիկա։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Блохинцев Д.И., Основы квантовой механики, М.: Наука, 1976, Изд. стереотип. 2019.
2. Иродов И.Е., Квантовая физика. Основные законы, М.: 2014.
3. Գ.Ս. Սահակյան, Է.Վ. Չուբարյան, Քվանտային մեխանիկա, ԵՊՀ հր., Երևան, 2009 ,
4. Է.Վ. Չուբարյան, Ռ.Մ. Ավագյան, Քվանտային մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու, ԵՊՀ հր.,
Երևան, 2012 ,
5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Квантовая механика, Физматлит, Москва, 2004.

2. Վիճակագրական ռադիոֆիզիկա և հավանականության
տեսություն
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-1, լաբ.-2
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
1. 0501/Բ09

3. 5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
• ուսանողներին ծանոթացնել վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի խնդիրների լուծման հիմնական
մեթոդներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի հիմնախնդիրները
2. ներկայացնել էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակները
3. ձևակերպել աղմուկից ազդանշանի օպտիմալ զտման հիմնական հայտանիշները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակել աղմուկների բնույթը և գնահատել նրանց վիճակագրական պարամետրերը:
2. մոդելավորել օպտիմալ գծային զտիչ՝ տրված ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի դեպքում
3. մշակել ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր` ինֆորմացիայի արդյունավետ փոխանակման
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և ներկայացնել այդ խնդրի լուծման հիմնական
ուղիները,
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Բ4. կիրառել տարբեր բնույթի և որակի տվյալների համատեղ վիճակագրական մշակման
եղանակները՝ մասնագիտակն խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ3. համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց տրամադրած
տվյալների հավաստիությունը,
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Գ6. վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումների,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանքներ՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և
ինտերակտիվ նյութերից:
3. ուսանողները կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով
սարքավորումներ, ինչպես նաև մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:

իրական

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական պրոցեսներ, նրանց վիճակագրական պարամետրերը:
2. Պատահական ազդանշանների անցումը գծային և ոչ գծային համակարգերով:
3. Էլեկտրական աղմուկներ, նրանց հիմնական տեսակները (ջերմային և կոտորակային աղմուկներ):
4. Ազդանշանների հայտնաբերումը աղմուկների մեջ: Օպտիմալ զտում: Համաձայնեցված զտիչ:
5. Պատահական դաշտեր և ալիքներ: Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Минаков А.А., О.Д. Тырнов – “Статистическая радиофизика”, Харьков, 2003г.
2. Баскаков С. И. – “Радиотехнические цепи и сигналы”, Москва, 2002г.
3. И.С. Гоноровский - “Радиотехнические цепи и сигналы”, Москва, 1986г.
4. С.М. Рытов – “Введение в статистическую радиофизику”, часть 1, Москва, 1976г.
5. В.И. Тихонов – “Статистическая радиотехника”, Москва, 1980г.
6. Ա.Ժ.Բաբաջանյան, Վ.Ռ.Թադևոսյան, Հ.Ս.Հարոյան, Ա.Հ.Մակարյան
ռադիոֆիզիկա", Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2012.

–

7. В.И.Тихонов–“Примеры и задачи по статистической радиотехнике”, Москва, 1970.
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"Վիճակագրական

1. 0502/Բ09
1. 3 ժամ/շաբ.

2. Էլեկտրամագնիսական պրոցեսների մոդելավորում
5. լաբ.-3

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

•

ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրադինամիկայի տիպային խնդիրների լուծման թվային
եղանակների հետ

•

ուսուցանել էլեկտրադինամիկական համակարգերի բնութագրերի հաշվարկի թվային
եղանակները

•

հմտություններ
ձևավորել
էլեկտրադինամիկական
համակարգչային մոդելավորման ուղղությամբ

համակարգերում

երևույթների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու էլեկտրադինամիկական համակարգերի համակարգչային մոդելավորման
եղանակները,

2.

լուսաբանելու էլեկտրադինամիկական երևույթների համակարգչային մոդելավորման
առանձնահատկությունները,

3.

ներկայացնելու և վերլուծելու առանձին էլեկտրադինամիկական համակարգերի մոդելավորման
արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները տարբեր էլեկտրադինամիկական համակարգերի
բնութագրերի համակարգչային որոշման համար,
2. կիրառելու համակարգչային ծրագրային փաթեթները էլեկտրադինամիկական համակարգերի
վերաբերյալ խնդիրների լուծման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտագործելու էլեկտրադինամիկական համակարգերի ուսումնասիրման
համակարգչային միջոցները
2. կիրառելու ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ բաժինների ուսումնառության մեջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և
այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքերի
և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, լաբորատոր պարապմունքի ժամերին
անց է կացնում քննարկում և համապատասխան խնդիրների լուծում համակարգչի միջոցով,

2.

Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,

3.

Լսարանից դուրս` հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Համակարգչային մեթոդները էլեկտրամագնիսական խնդիրներում։ Մաքսվելի հավասարումներ,
սահմանային պայմանները, ալիքային հավասարում։ Նյութերի էլեկտրամագնիսական
հատկությունները։ Հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքները կորուստներով և անկորուստ
դիէլեկտրիկ
միջավայրերում
և
մետաղներում։
Ինտերֆերենցիա
և
դիֆրակցիա։
Էլեկտրամագնիսական խնդիրների համակարգչային մոդելավորման հիմունքները։

2.

Էլեկտրական և մագնիսական ալիքները ուղղանկյուն ալիքատարում։
Ուղղանկյուն
ալիքատարների տեսությունը և ալիքատարային մոդերի հետազոտությունը մոդելավորման
միջոցով։ Ալիքատարներում ալիքների տարածումն ու մարումը: Կոաքսիալ և միկրոշերտավոր
գծերի ալիքատարային հատկությունները: Միկրոշերտավոր ֆիլտրերի նախագծում և
համակարգչային մոդելավորում։ Մակերևութային ալիքները (կեղծ պլազմոններ) գերբարձր
հաճախությունների սպեկտրում և դրանց հետազոտումը մոդելավորման միջոցով։
Ալիքատարների գրգռումը։

3.

Նյութերի դիէլեկտրիկ և մագնիսական հատկությունները։ Էլեկտրամագնիսական ալիքների
փոխազդեցությունը պարբերական համակարգերի հետ և դրանց մոդելավորման սկզբունքները:
Գերբարձր հաճախությունների տիրույթի իդեալական մետանյութային կլանիչի մոդելավորում և
հատկությունների ուսումնասիրություն։

4.

Անտենաներ: Անտենաների հիմնական բնութագրերը։ Դիպոլային, փողային, փաթչ, ֆրակտալ և
հայելային (անդրդարաձնող) անտենաների տեսությունը և հետազոտությունը համակարգչային
մոդելավորման միջոցով։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Jin, Jian-Ming. The finite element method in electromagnetics. John Wiley & Sons, 2015.

2.

Pozar, David M. Microwave engineering. John wiley & sons, 4 th edition, 2012.

3.

Վարդանյան Յու. Լ., Էլեկտրադինամիկա, Դասագիրք / Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2013

4.

Balanis, Constantine A. Antenna theory: analysis and design. John wiley & sons, 2015.

5.

Comsol, R. F. Module User’s Guide, 2019.
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1. 0501/Բ11
2. Համակարգչային ցանցեր
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. լաբ.-3ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսմայակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ինտերնետի աշխատանքի հիմունքներին, դրա ժամանակակից
տեխնոլոգիական մակարդակին և ներկա զարգացումներին:
• սովորեցնել նախագծել և կառուցել
ստանդարտների օգտագործմամբ:

լոկալ

ցանցային

համակարգեր՝

ժամանակակից

• լաբորատոր աշխատանքների միջոցով ուսանողներին փոխանցել պրակտիկ փորձառություն
պրոտոկոլների, կոդավորման, ապակոդավորման վերաբերյալ:
• ուղենշել համացանցի այնպիսի հեռանկարները ինչպիսիք են իրերի համացանցը (IoT), բլոկչեյնը
(blockchain), հինգերորդ սերնդի անլար կապը և ժամանակազգայուն ցանցեր (TSN):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել ցանցերի OSI մակարդակների կառուցվածքի բոլոր շերտերում պրոտոկոլների
աշխատանքի սկզբունքը (ֆիզիկական մակարդակից մինչև վեբ կայքերի դիմում):
2.

լուսաբանել համացանցի տարբեր մակարդակներում անվտանգության և հասանելիության
առկա խնդիրների լուծման եղանակները:

3.

ներկայացնել ցանցային տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատել համացանցի տարբեր մակարդակներում գործող պրոտոկոլները և դրանց
հիմնական խնդիրները:
2.

վերլուծել ցանցային փաթեթները, պրոտոկոլների գլխագրերը:

3.

կողմնորոշվել և գնահատել ցանցի խոցելի կետերը կատարելով ցանցի մոնիտորինգ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ավելացնել սեփական
նկատմամբ:

պաշտպանվածությունը

ՏՏ

ժամանակակից

խոցելի

վտանգների

2. առաջադրել և նախագծել փոքր և միջին լոկալ ցանցեր՝ կազմակերպության խնդիրներին
համապատասխան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը մարդու
կենսագործունեության մեջ,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական ձեռնարկություններում
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն սլայդերի օգնությամբ, անց է
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կացնում սեմինար քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ
նյութերից:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով ցանցային
մոնիտորինգի, սիմուլյացիայի և նախագծման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասընթացի նպատակը և մոտիվացիան։ Համակարգչային ցանցեր։ Պատմական ակնարկ,
համացանցի կարևորությունը, ցանցերի օրինակներ։
2. Ցանցերի ֆիզիկական մակարդակ:
3. Միացման մակարդակ, ընդհարումների ղեկավարում: Ցանցային switch -եր
4. Ցանցային մակարդակ, ներածություն:
5. IP հասցեավորում, երթուղիչներ (router): Ենթացանցերի ձևավորում։
6. Երթուղային ցուցակներ, երթուղիչների կիրառությունները, հիերարխիկ միացումներ։
7. Տրանսպորտային մակարդակ, UDP պրոտոկոլ։ Հոսքի ղեկավարում։
8. TCP պրոտոկոլ, վիճակների դիագրամը։ Տվյալների փոխանցման արագության ղեկավարումը։
9. Կիրառության (application) մակարդակ: DNS
10. HTTP պրոտոկոլ։ Քեշավորում։
11. Կապի/Ծառայությունների որակի ապահովում, իրական ժամանակի հոսքեր։
12. Ցանցային անվտանգություն, ներածություն։ Ցանցային վտանգները, կոնֆիդենցիալություն,
ինֆորմացիայի կոդավորում, նույնականացում։
13. Անլար կապի անվտանգություն, Վեբ անվտանգություն։ DNS անվտանգություն։
14. Ֆայրվոլներ։ VPN: DDOS հարձակումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Andrew S. Tanenbaum "Computer Networks", 5th ed. Boston, Massachusetts USA, 2011.
2. В. Олифер, Н. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник», 2016.

1. 0503/Բ01
2.Ծրագրավորվող էլեկտրոնիկայի սարքեր
3. 5 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
6. 7-րդ՝աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներին
(VHDL, Verilog)
•

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

•

ներկայացնել VHDL լեզվի կառուցվածքը, էլեկտրոնային համակարգերի տարրերի
նկարագրման եղանակները
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել էլեկտրոնային սարքերի մոդելավորման և նախագծման գործիքներ (Xilinx
ընկերության ISE14.7 միջավայրը)
2. լուսաբանել անալոգային, թվային
մոդելավորման սկզբունքները

և

խառը

էլեկտրոնային

համակարգերի

3. նախագծել էլեկտրոնային սարքերը կիրառելով ծրագրավորման VHDL լեզուն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB, LabVIEW,
Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ
սարքերի և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ4. իրականացնել
մասնագիտական
ոլորտի
տարաբնույթ
հետազոտություններ
ժամանակակից ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներ VHDL, Verilog:Անալոգային,
թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգեր,թվային համակարգերի մոդելավորում:
Վարքային
տարրեր:
Կառուցվածքային
տարրեր:
Ստուգման
համակարգեր:
Վերլուծություններ և գործարկում
2. VHDL լեզվի համեմատությունը ալգորիթմական լեզուների հետ: Մեկնաբանություններ,
նույնացուցիչներ, հանգուցային բառերը, տվյալների տեսակները:
3. Սկալյար տեսակներ: Ենթատեսակներ: Ամբողջ թվերի տեսակներ: Սահող ստորակետով
թվերի տեսակներ: Ֆիզիկական մեծությունների տեսակներ, Ժամանակի տեսակներներ:
Թվակրկվող տեսակներ: Նշաններ, Բուլյան, “Standard Logic” տեսակներ:
4. Հաջորդական արտահայտութուններ: Զանգվածի տեսակներ
Մոդելավորման հիմնարար կառույցները, ենթածրագրեր:

և

օպերատորներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Douglas L. Perry, “VHDL: Programming by Example”, McGraw-Hill 2002.
2. Pter J. Ashenden, Jim Lewis, “The designer’s guide to VHDL, Third Edition,” Elseiver Inc. 2008.
3. Samir Palnitkar, “Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition,”
Prentice Hall PTR 2003.

1. 0501/Բ21
2. Լազերներ և կապի օպտիկական համակարգեր /ՀԲ/
3. 7 կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3ժամ,գործ-1ժամ, լաբ.-2ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին գիտելիքներ մատուցել լազերային ֆիզիկայի հիմնադրույթների վերաբերյալ՝
ներկայացնել լազերների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները,
• վերլուծել լազերային ճառագայթման կիրառությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել լազերային ճառագայթման հիմնական առանձնահատկությունները,
2. բացատրել քվանտային դիպոլային ճառագայթչի հետ լույսի փոխազդեցության
եղանակները,
3. վերլուծել ստիպողական ճառագայթմամբ պայմանավորված ուժեղացման երևույթը և
ճառագայթման գծի նեղացումը
4. ներկայացնել հետադարձ կապի դերը լազերային ճառագայթման գեներացման
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պրոցեսում:
5. նկարագրել մոդեր սինքրոնացման եղանակները և գերկարճ իմպուլսների ձևավորումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նկարագրել լազերի կառուցվածքը և կառավարել նրա աշխատանքը,
2. վերլուծել
լազերային
ճառագայթման
բնութագրիչները՝
մոնոքրոմատիկություն, բևեռացվածություն և կոհերենտություն:

ուղղորդվածություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործել լազերային ազդանշանը, որպես ինֆորմացիայի օպտիկական մշակման և
հաղորդման միջոց:
2. կիրառել լազերային ճառագայթումը սպեկտրասկոպիկ հետազոտություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և ներկայացնել այդ խնդրի լուծման
հիմնական ուղիները,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ
սարքերի և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Գ3. համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց
տրամադրած տվյալների հավաստիությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար

քննարկումներ:
2.

ուսանողները

քննարկումներին,

լսարանում
կատարում

են

ունկնդրում
ռեֆերատիվ

են

դասախոսություն՝

աշխատանք՝

մասնակցելով

օգտվելով

լրացուցիչ

գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
3.

ուսանողները

լսարանում

կատարում

են

լաբորատոր

աշխատանքներ՝

օգտագործելով արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Լազերային ճառագայթման հիմնական բնութագրիչները:
2. Ճառագայթման գծի լայնություն:
3. Կլանում, ինքնակամ և ստիպողական ճառագայթում:
4. Բնակեցվածության

ինվերսիա,

եռամակարդակ

և

քառամակարդակ

դիպոլային ճառագայթիչներ։
5. Ուժեղացում և ճառագայթման գծի նեղացում:
6. Բաց ռեզոնատորներ և մոդեր:
7. Հետադարձ կապ և գեներացիա:
8. Միամոդ և բազմամոդ ճառագայթում, մոդերի սինքրոնացում:
9. Գերկարճ լազերային իմպուլսներ:
10. Գազային լազերներ:
11. Պինդմարմնային լազերներ:
12. Կիսահաղորդչային լազերներ:
13. Ռամանյան ցրման երևույթը:
14. Երկրորդ հարմոնիկի գեներացում:
15. Բազմաֆոտոն պրոցեսներ:
16. Ինքնաֆոկուսացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н. Карлов, Лекции по квантовой электронике, "Наука"» 1983 г.
2. B, E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Edition, 2013
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քվանտային

1․ 0503/Բ30

2․ Իրերի ինտերնետ և կիրառություններ

3․3 կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 7-րդ՝ աշնանային կսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
•

ուսանողներին ներկայացնել իրերի ինտերնետի էությունը

•

ծանոթացնել իրերի ինտերնետում ներգրավված սենսորների միջև կապի մեխանիզմները,

•

լուսաբանել անլար կապի համակարգով իրերի ինտերնետի կառուցման սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել թե ինչ է իրենից ներկայացնում իրերի ինտերնետը,

2. ներկայացնել իրերի ինտերնետը կառուցման առանձնահատկություններին և դրանց կապի
ամպային տեխոնոլոգիաներ հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել իրերի ինտերնետի տվյալների փոխանցման հնարավորությունները
2. նախագծել սենսորների ցանց

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկա
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը մարդո
կենսագործունեության մեջ,
Բ1. մասնագիտական գործունեություն ծավալել գիտական և արտադրական
ձեռնարկություններում
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ5. գնահատել մասնագիտական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները տնտեսության
տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ:

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում ե
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության

Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացի

քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցությա
համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ առավելագույնը 8 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Իրերի ինտերնետի (IoT) էության պարզաբանում
2. Իրերի ինտերենտը 5G ցանցերի համատեքստում, տվյալների փոխանցման սպեկտրալ
առանձնահատկությունները
3. Իրերի ինտերնետի իրականացում ամպային տեխոնոլոգիաների կիրառմամբ
4. Սենսորների ցանցի կառաուցում, տվյալների անլար փոխանցման սկզբունքեր
5. IoT պրոտակոլներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Cuno Pfister “Getting Started with the Internet of Things: Connecting Sensors and Microcontrollers to
the Cloud (Make: Projects)”, O’Reilly Media, 2011.

2.

S. Greengard “The Internet of Things, Revised And Updated Edition” The MIT press, 2021.

3.

R. Gravina et al., “Integration, Interconnection, and Interoperability of IoT Systems”

4.

Springer, 2018

5.

J. Batalla et al. “Beyond the Internet of Things” Springer, 2018.
Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1․ Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկա

1. 0501/Բ11
2. Անլար կապի հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, սեմ․-2
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել
տեխնոլոգիաներին :

անլար

կապի

ժամանակակից

հիմնախնդիրներին

և

• սովորեցնել կապի տարատեսակները և իրականացման մեխանիզմները:
• ուղենշել անլար կապի գործածության ոլորտները և զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կապի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:
2. լուսաբանել անլար կապի ներկայիս խնդիրները։
3. բացատրել ինֆորմացիայի հաղորդման անլար կապի եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել ճառագայթիչի ստեղծած դաշտը ընդունման կետում։
2. գնահատել
մթնոլորտի
ֆիզիկական
հատկությունների
էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման վրա։

ազդեցությունը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.

նրկայացնել

էլեկտրամագնիսական
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ալիքների

սանդղակը,

դասակարգել

ռադիոհաճախությունների տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ
սարքերի և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Գ5. գնահատել
մասնագիտական
գիտելիքի
կիրառման
հնարավորությունները
տնտեսության տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում
քննարկումներին:

ունկնդրում

են

դասախոսություն՝

մասնակցելով

3. ուսանողները լսարանում կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով
արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
4. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աղմուկներ, աղմուկի գործակից, աղմկային ջերմաստիճան:
2. Ալեարձակների տեսակները և պարամետրերը:
3. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը մթնոլոտում:
4. Ռադիոկապի հիմնական հավասարումը։
5. Ռադիոդիտում։
6. Ազդանշանի դիսկրետացում և թվային մոդուլում:
7. Ազդանշան-աղմուկ հարաբերության կախումը մոդուլման ձևից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г. Т. Марков, Д. М. Сазонов, Антенны, Москва, "Энергия," 1975.
2. T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005,
3. Г.В. Мамчев, Основы радиосвязи и телевидения, «горячая линия-Телеком», 2007․
4. Изюмов Н.М., Линде Д.П. Основы радиотехники, Радио и связь, 1983.
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2. Ռադիոեխնիկական համակարգեր
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3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

5. դաս.- 2, գարծ.-2, լաբ. -1
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ռադիոհամակարգերի տեսակներին և
նրանց առանձնահատկություններին,
• ուսանողներին
սովորեցնել
աղմուկների
ու
խանգարումների
ռադիոազդանշանների հայտնաբերման հիմնական սկզբունքներիը:

ֆոնի

վրա

• սովորեցնել նախագծել պարզագույն ռադիոհամակարգերի բլոկ սխեմաներ՝ ելնելով
պահանջվող ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դասակարգել ռադիոհամակարգերը ըստ տեսակների,
2. ներկայացնել
ռադիոտեխնիկական
համակարգերի
առանձնահատկություններն ու նրանց կիրառման ոլորտները,

կառուցվածքային

3. ներկայացնել ռադիոտեխնիկական համակարգերի զարգացման հեռանկարային
ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատել ռադիոհամակարգերի հիմնական տեսակները,
2. վերլուծել ժամանակակից ռադիոհամակարգերի աշխատանքը
3. գնահատել ռադիոհամակարգերի աշխատանքի արդյունավետությունը և որոնել
ուղիներ արդյունավետության բարձրացման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
առաջադրել և նախագծել ռադիոտեխնիկական համակարգեր տրված խնդիրների
հնարավոր լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա7. նրկայացնել ռադիոֆիզիկական մեթոդների կիրառությունը գիտության և տեխնիկայի
ամենատարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար և ռադիոֆիզիկայի դերը
մարդու կենսագործունեության մեջ,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ
սարքերի և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Գ5. գնահատել
մասնագիտական
գիտելիքի
կիրառման
հնարավորությունները
տնտեսության տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում
սեմինար քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով
քննարկումներին, կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ
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գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռադիոտեղորոշող համակարգեր:
2. Ռադիոնավիգացիոն համակարգեր:
3. Ինֆորմացիայի փոխանակման համակարգեր:
4. Հեռաառավարման ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
5. Կենսաբժշկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր
6. Թվային համակարգեր: Համակարգիչներ:
7. Էներգետիկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
8. Ադապտիվ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
9. Ռադիոէլեկտրոնային հակազդեցություն:
10. Ազդանշաններն ու աղմուկները ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում:
11. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Առաքելյան – "Ռաիոտեխնիկական համակարգեր", Երևան 2012.
2. Merill Skolnik, Radar Handboock, 2008.
3. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий,
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.
4. Радиоэлектронные системы, основы построения и теория, под ред.Я.Д. Ширмана, Москва,
Падиотехника-2007.
5. Ю.Т. Зарянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин, Основы радиотехнических систем, ТГТУ2011.

1.
2. Թվային կապի հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
0501/Բ13
4. 4 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2, գարծ.- 2
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել թվային կապի հիմունքներին, ժամանակակից թվայի
կապի կառուցվածքային առանձնահատկություններին
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•

ծանոթացնել անալոգային ազդանշանների թվայնացման հիմունքներին

•

ներկայացնել թվային կապի համակարգերում սխալների առաջացման պատճառները
և դրանց գնահատման մեթոդները

•

ծանոթացնել թվային կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլման
եղանակներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել թվային կապի հիմունքները.
2. ներկայացնել հեռահաղորդակցական համակարգերում անալոգային ազդանշանների
թվայնացման եղանակները.
3. մեկնաբանել հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող կոդավորման և
մոդուլման առանձնահատկությունները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել թվային կապի համակարգի ռադիոտեխնիկական հանգույցների
հաշվարկ.
2. գնահատել ազդանշանների թվայնացման որակը և այդ ընթացքում ի հայտ եկող
սխալների հայտնվելու հավանականությունը.
3. կիրառել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների հաշվարկի եղանակները
հաշվի առնելով համակարգի առանձնահատկությունները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և
դրանց զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB,
LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման
համար
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ1. օգտվել մասնագիտական ոլորտի տեղեկատվության աղբյուրներից, վերլուծել և
դասակարգել տեղեկատվությունն ըստ առաջնահերթության,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված
գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անալոգային ազդդանշանի թվայնացում: Դիսկրետացում ըստ ժամանակի. Նայքվիստի
չափանիշ:
2. Քվանտացում, քվանտացման աղմուկներ, կոմպանդացում:
3. PCM, PAM, PWM, PDM կոդավորումեր: PCM կոդերի տարատեսակները (NRZ, RZ, Biphi):
4. Թվային ազդանշանների ընդունում, մաքսիմալ ճշմարտանմանության չափանիշ, սխալ
բիթ հայտնվելու հավանականություն (BER):
5. Միջսիմվոլային ինտերֆերենցիա, դրա հաղթահարման Նայքվիստի եղանակը:
Նայքվիսիտի
իդելական
զտիչ,
Նայքվիսիտի
իմպուլսներ:
Բարձրացված
կոդինուսոիդալ զտիչ (RC filter):
6. Թվային մոդուլման եղանակներ ( ASK, FSK, PSK, CPM, APSK, QAM, OQPSK, DQPSK,
π/4 QPSK, GMSK, OOK); BPSK կոհերենտ և ոչ կոհերենտ ընդունում, բիթի սխալի
հավանականությունը:
7. Բազմակի մուտքի իրականացումը թվային համակարգերում (TDMA, FDMA, SDMA,
PDMA, CDMA- FHSS, DSSS)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

1.

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

2.

S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.

3.

Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” Cambridge University Press, 2005.

4.

M Pischella, D. Le Ruyet, “Digital Communications 1,2”, Wiley 2015.

1. 0501/Բ14
2. ԳԲՀ ﬕկրոէլեկտրոնիկա
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնիկայի հիմունքներին, բնագավառի
հիմնական տարրերին և նրանց նկարագրման մաթեմատիկական եղանակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնային սարքերի մաթեմատիկական նկարագրիրը:
2. մատնանշել նշված սարքերի համակարգչային մոդելավորման առավելությունները:
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3. որոշել և մշակել պարզագույն ԳԲՀ սարքերի համակարգչային մոդելներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Ինքնուրույն աշխատել ''Microwave office'' ծրագրային միջավայրում առկա տվյալների բազայի հետ
համապատասխան նմանակման և գործառման նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ կարողանալ համացանցի օգնւթյամբ ներբեռնել ԳԲ
սարքերի մաթեմատիկական մոդելները ''Microwave office'' ծրագրային միջավայր, և հմակարրգչայի
նմանակմամբ դորս բերել ԳԲՀ համակարգի հիմնական բնութագրերը :
2. առաջադրել և նախընտրել տարբերակներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծումների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա4. նրկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը, դասակարգել ռադիոհաճախություններ
տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց զարգացմա
հիմնական ուղիները,
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝ մասնագիտակա
խնդիրների լուծման ժամանակ
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ
ժամանակակի
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինա
քննարկումներ:

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումների
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտի
նյութերից:
3. ուսանողները
լսարանում
կատարում
են
լաբորատոր
աշխատանքներ՝
արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:

օգտագործելո

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության

Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացի

քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի մասնակցությա
համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գաղափար ԳԲՀ քառաբևեռների նկարագրման մաթեմատիկական
ABCD մատրիցա:

մոդելների մասին: քառաբևեռներ

2. Գաղափար ԳԲՀ բազմաբևեռ սարքերի մաթեմատիկական նկարագրման մասին, ցրման “S” մատրիցա
3. ԳԲՀ-միկրո

էլեկտրոնիկայում

օգտագործվող
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հաղորդման

հիմնական

գծերը

և

նրան

մաթեմատիկական նկարագրուքյունը: ԳԲՀ սարքեր որոնց
հաղորդման գծերի հատկությունները:
4. Գաղափար ԳԲՀ սարքերի
սահմանային թեորեմներ:

աշխատանքի հիմքում ընկած են

համաձայնեցման մասին ,մաքսիմում հզորության և

Բոդե-Ֆանո

5. Ծանոթացում ԳԲՀ մոդելավորման ''Microwave office'' ծրագրային միջավայրին:
6. ԳԲՀ Տարրական սարքերի մոդելավորում ''Microwave office'' ծրագրով :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. К.Гупта,Р.Гардж,Р. Чадха "Машинное проектирование СВЧ устройств", Москва, 1987.
2. Л. Г. Гассанов, А.А. Липатов "Твердотельные устройсва СВЧ в технике связи",Москва, 1988.
3. "S parameters: Motivation and introduction", CAS, Aarhus,, june 2010.
4. David M. Pozar. “Microwave Engineering” Fourth Edition University of Massachusetts at Amherst . 2011 .

1. 0501/Բ15
2. Անտենաներ և ռադիոալիքների տարածում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 4ժամ/շաբ.
5.դաս.-2, գործ.-2
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել անտենանների տեսության տարրերին և ԳԲՀ ալիքների
տարածման առանձնահատկություններին

•

ներկայացնել անտենաների հիմնական բնութագրերը և դրանց հաշվման
եղանակները

•

ծանոթացնել անտենաների տեսակներին և կիրառման ոլորտներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել անտենաների տեսության տարրերը և ԳԲՀ ալիքների տարածման
առանձնահատկությունները
2. ներկայացնել անտենաների հիմնական բնութագրերը և դրանց հաշվման
եղանակները
3. տարանջատել անտենաների տեսակներն և կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվարկել կամայական անտենայի ճառագայթման դաշտը հեռու գոտում,
2. գնահատել լայն դասի անտենաների, իրենց բնութագրող պարամետրերը և
յուրահատկությունները
3. ելնելով նախագծված անտենայի տվյալներից և կապի համակարգի անհրաժեշտ
ազդանշան/աղմուկ հարաբերության մակարդակից գնահատել մաքսիմալ կապի
հեռավորությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
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ԳԲ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրը և ներկայացնել այդ խնդրի
լուծման հիմնական ուղիները,
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման
և դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,,
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Գ6. վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն
աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Անտենայի
ճառագայթման դաշտի գոտիները՝ մոտակա, միջանկյալ և հեռու,
դիպոլային անտենայի դաշտի հաշվարկ հեռու գոտում մոտավորությամբ:

2.

Անտենաների հիմնական բնութագրերը՝ անտենայի ուղղվածության դիագրամ,
ուղղորդվածության գործողության գործակից, ուժեղացման գործակից, էֆեկտիվ
մակերես, աղմկային ջերմաստիճան և այլն:

3.

Անտենաների տեսակները ստացիոնար և շարժական կապի համար:

4.

Դիպոլային և ճեղքային անտենաներ: Յագի-Ուդայի անտենա, դիրեկտորային
անտենա:

5.

Լայնաշերտ և բազմաշերտ անտենաներ՝ լոգպերիոդիկ, սպիրալային, ֆրակտալային.

6.

Բացվածքային անտենաներ՝ ռուպորային, ոսպնյակային, հայելային:

7.

Միկրոշերտավոր անտենաներ:

8.

Անտենային ցանցեր, փուլավորված անտենային ցանցեր:

9.

Իդեալական ռադիոկապի հավավարում և առանձնահատկությունները իրական
կապուղու համար:

10. Կապուղու
մաքսիմալ
հեռավորության
կախվածությունը
կապի
արագագործությունից, բիթ/սխալանք հարաբերությունից, և ընտրված մոդուլացիայի
ձևից:
11. Տարբեր ռադիոհաճախային ալիքների տարածման յուրահատկությունները երկրի
մթնոլորտային պայմաններում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Д. Сазонов, "Антенны и устройства СВЧ", М. “Высшая Школа”, 1988 г.
S. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas",
http://eceweԲ1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa
T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005
Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П, "Основы инфокоммуникационных
технологий", 2016г.

1. 0501/Բ16
2. ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի պրակտիկում
4. 3 ժամ/շաբ.
5. լաբ.-3
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 կրեդիտ

•

ուսանողներին տալ գործնական գիտելիքներ ԳԲՀ ռադիոֆիզիակայի հիմնական խնիդիրների
վերաբերյալ,

•

ծանոթացնել ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի սարքավորումների առանձնահատկություններին ու նրանց
կառուցվածքին,

•

ծանոթացնել ԳԲՀ տիրույթում չափումների մեթոդաբանության հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. աշխատել լայնորեն կիրառվող ԳԲՀ սարքերի հետ և չափել նրանց բնութագրերը,
2. ներկայացնել ԳԲՀ ռադիոֆիզիակայի արդի խնդիրները,
3. սահմանել ԳԲՀ հանգույցների համակարգչային մոդելավորման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում օգտվել ԳԲՀ սարքավորումներից,
2. նախագծել ռադիոտեխնիկական համակարգերի ԳԲՀ հանգույցները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ինքնուրույն հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա4. նրկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը, դասակարգել ռադիոհաճախությու
տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և դետեկ
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարք
սարքավորումների ընտրության հարցում,
Բ3. պլանավորել և իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ,
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ
ժամանա
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր պարապմունք, ա
կացնում քննարկում,

2.

Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում լաբորատոր
աշխատանքների կատարմանը,

3.

Լսարանից դուրս կատարում է հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանք և պատրասում է
ցուցադրման նյութեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության

Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթ

քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցո
համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բեռի և ալիքատարի համաձայնեցում,
2.

Բեռի կոմպլեքս դիմադրության չափում,

3.

Կիսահաղորդչային ԳԲՀ հանգույցեր,

4.

Ֆերիտային ԳԲՀ հանգույցներ,

5.

Նյութերի պարամետրերի ուսումնասիրություն ԳԲՀ ճառագայթման օգնությամբ,
ԳԲՀ ռադիոընդունիչներ,

6.
7.

Ապերտուրային ԳԲՀ անտենաներ և նրանց պարամետրերի չափման եղանակները,

8.

ԳԲՀ տիրույթի չափիչ սարքեր (վատտմետր, սպեկտրի անալիզատոր, վեկտորական շղթայի վերլու
այլն)

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D.M. Pozar, Microwave Engineering, John Wiley & Sons, 2012.
2.

И.В. Лебедев, Техника и приборы СВЧ, том. 1, Высшая школа, М. 1970.

3.

Измерения на миллиметровых волнах, под редакцией Р. Валитова и Б. Макаренко, Радио и связь, технич
цепи и сигналы, М. 1984.

4.

J.F. White, High Frequency Techniques, John Wiley & Sons,, 2004

5.

W. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, 2012.
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Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
2․ Գիտափորձի ավտոմատացում և մոդելավորում
1. 0502/Բ10
2. Ալիքային պրոցեսների տեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել տարաբնույթ ալիքների գծային տարածման ֆիզիկայի
հիմնահարցերին

•

ուսուցանել ալիքների տարածման օրենքներն ու օրինաչափությունները

•

պատկերացում ձևավորել մեխանիկական, էլեկտրամագնիսական և այլ բնույթների
ալիքների վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու համակարգված գիտելիքներ ալիքային պրոցեսների տեսության
վերաբերյալ,
2. լուսաբանելու ալիքների գծային տարածման ընդհանուր օրինաչափությունները,
3. ներկայացնելու ալիքային երևույթների վերաբերյալ խնդիրների լուծման եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործելու ձեռք բերած գիտելիքները տարբեր միջավայրերում տարաբնույթ
ալիքների տարածման օրենքների որոշման համար,
2. կիրառելու ստացած գիտելիքները ալիքների տարածման վերաբերյալ խնդիրների
լուծման համար,
3. բացատրելու ալիքների բնույթները և առաջացման պատճառները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտագործելու ալիքային երևույթների վերաբերյալ խնդիրների լուծման
եղանակները
2. կիրառելու ալիքային երևույթների վերաբերյալ ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ
բնագավառների ուսումնասիրության համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ6. վարել մասնագիտական բանավեճեր` պահպանելով բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, լաբորատոր պարապմունքի
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ժամերին անց է կացնում քննարկում և համապատասխան խնդիրների լուծում
համակարգչի միջոցով,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս` հանձնարարված խնդիրների լուծում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոծ միջավայրերի շարժման նկարագրության եղանակները և հավասարումները:
2.

Մեխանիկական ալիքների գծային տարածումը իդեալական հոծ միջավայրերում:

3.

Բևեռացված, մասակի բևեռացված և չբևեռացված էլեկտրամագնիսական ալիքներ,
բևեռացման մատրիցան:

4.

Անիզոտրոպ միջավայրերում էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման ընդհանուր
օրինաչափությունները:

5.

Անհամասեռ, իզոտրոպ միջավայրում էլեկտրամագնիսական դաշտի հավասարումը:

6.

Երկրաչափական օպտիկայի մոտավորությունը էյկոնալի և տեղափոխման
հավասարումները:

7.

Շերտավոր անհամասեռ միջավայրերում ճառագայթների ընթացքը բեկման ցուցիչի
տարբեր տարածական կախումների դեպքում:

8.

Ալիքային փնջերի տարածումը անիզոտրոպ միջավայրերում:

9.

Էլեկտրամագնիսական ալիքների բեկումը: Լեոնտովիչի մոտավոր եզրային պայմանը:

10. Մեխանիկական ալիքները գծային շղթաներում:
11. Բևեռացումների և արագ փոփոխվող դաշտերի կապը: Դիսպերսային առընչություններ:
12. Ալիքային հավասարումը դիէլեկտրիկում դիսպերսիայի առկայությամբ:
13. Դիսպերսող միջավայրերում ալիքային փաթեթների տարածման վերաբերյալ խնդիրների
լուծման եղանակները:
14. Ալիքային փաթեթների տարածումը հաճախային դիսպերսիայի օրենքի վերլուծության
առաջին և երկրորդ մոտավորություններով:
15. Տեղեկատվություն ալիքային փաթեթների միջոցով, փաթեթների ճապաղման
երկարություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория Волн. М.: Наука, 1990.
2. Горелик Г.С. Колебания и волны. М.: Наука, 2011.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Том VIII. Электродинамика сплошных
сред. М.: Наука, 1982.
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4. Հաջյան Գ.Ս., Ալիքային պրոցեսների տեսության հիմունքներ, ԵՊՀ, Երևան 2013:

2. Ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային
3. 4 ECTS կրեդիտ
նմանակում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
1. 0501/Բ17

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտին բնորոշ ֆիզիկական
երևույթների նկարագրման/մոդելավորման համակարգչային մեթոդներին

•

ծանոթացնել համակարգչային մոդելավորմնան ժամանակակից փաթեթներին, դրանց
հիմքում ընկած մոտեցումներին և մոտարկումներին

•

ներկայացնել էլեկտրամագնիսական պրոցեսների համակարգչային նկարագրման
վերջավոր տարրերի (FEM) և ժամանակային տիրույթի վերջավոր տարբերությունների
եղանակներին (FDTD)

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային մոդելավորման եղանակները.
2. ներկայացնել էլեկտրամագնիսական պրոցեսների նկարագրման վերջավոր տարրերի
(FEM) և ժամանակային տիրույթի վերջավոր տարբերությունների եղանակները (FDTD)

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրական ֆիզիկական պրոցեսը բերել համակարգչային մոդելի
2. կառուցել տարատեսակ ֆիզիկական պրոցեսների մոդելներ տալով համապատասխան
երկրաչափական կառուցվածքը և նախնական պայմանները, հետագայում պրոցեսի
նկարագրության ստացումով.
3. Կիրառել COMSOL, Lumerical, MATLAB ծարագրային փաթեթները ֆիզիկական
պրոցեսների մոդելավորման նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB,
LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման
համար
Բ2. կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ
սարքերի և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
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ներկայացնել հանրությանը,
Գ4. իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ
ժամանակակից ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ծանոթացում

ֆիզիկական պրոցեսի
առանձնահատկություններին:

մոդելավորման

հիմնական

քայլերին

և

2. Վերջավոր տարրերի մեթոդի կիրառումը Մաքսվելլի հավասարումների լուծման
թվային եղանակներում:

3. Ժամանակային տիրույթի վերջավոր տարբերությունների եղանակների կիրառումը
Էեկտրադինամիկական խնդիրների լուծման համար:

4. Ծանոթացում COMSOL ծրագրային փաթեթի տարրերի հետ:
5. 2D և 3D երկրաչափական կառուցվածքների իրականացում COMSOL-ում:
6. Նախնական պայմանների, հաստատունների, փոփոխականների, ֆունկցիաների
հայտարարում:

7. Հաշվման տարատեսակ մոտեցումների իրականցում, ստացված արդյունքների
վերլուծություն, արտահանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. David B. Davidson, Computational Electromagnetics for RF and Microwave Engineering, Second
Edition, Cambridge University Press, 2010.
2. D. Braess, “FINITE ELEMENTS: Theory, Fast Solvers, and Applications in Elasticity Theory,”
Cambridge University Press 2007.
3. Anastasis C. Polycarpou, “Introduction to the Finite Element Method in Electromagnetics,”
Morgan & Claypool 2006.
4. P. Boeraeve, “Introduction To The Finite Element Method (FEM),” Institut Gramme – LIEGE,
2010.
5. A. Taflove, “Computational Electrodynamics: The Finite Difference Time Domain Method,”
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Artech House, 1995.

1. 0501/Բ18
2. Կիրառական միկրոալիքային էլեկտրոդինամիկա
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, լաբ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրադինամիկական համակարգերը նկարագրող
դիֆերենցիալ հավասարումների կիրառման միջոցով ռադիոհաճախային սարքերի
հաշվարկման և նախագծման հետ:
• ուսուցանել “COMSOL Multiphysics” համակարգի կիրառմամբ ռադիոհաճախային
տարբեր կոմպոնենտների մոդելավորում:
• հմտություններ ձևավորել էլեկտրադինամիկական համակարգերի համակարգչային
մոդելավորման ուղղությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու էլեկտրամագնիսական երևույթները նկարագրող դիֆերենցիալ
հավասարումների լուծման եղանակները դրանք կիրառելով ռադիոհաճախային
սարքերի նախագծման հաշվարկներում:
2. կիրառելու
“Comsol”
համակարգչային
փաթեթները
էլեկտրադինամիկական
երևույթների և ռադիոհաճախային սարքերի մոդելավորման համար:
3. ներկայացնելու և վերլուծելու էլեկտրադինամիակական համակարգերի մոդելավորման
արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործելու ձեռքբերած գիտելիքները էլեկտրադինամիկական համակարգերի
բնութագրիչների
համակարգչային
նմանակման
և
ստացված
արդյունքերի
դուրսբերման համար:
2. Կիրառելու
“COMSOL
Multiphysics”
համակարգչային
էլեկտրադինամիկական համակարգերի վերաբերյալ խնդիրների
կատարված հաշվարկների մոդելավորման համար:
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փաթեթները
լուծման և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտագործելու “COMSOL Multiphysics” և նմանատիպ համակարգչային
ծրագրային փաթեթների էլեկտրադինամիկական համակարգերի ուսումնասիրման
համար:
2. կիրառելու ստացած գիտելիքները բնության այլ երևույթների համակարգչային
մոդելավորման և ուսումնասիրման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նրկայացնել
էլեկտրամագնիսական
ալիքների
սանդղակը,
ռադիոհաճախությունների տիրույթը ըստ կիրառության ոլորտների

դասակարգել

Ա5. բացատրել էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, մոդուլման, տարածման և
դետեկտման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները,
Բ1. մասնագիտական
գործունեություն
ձեռնարկություններում

ծավալել

Գ5. գնահատել
մասնագիտական
գիտելիքի
տնտեսության տարբեր ոլորտներում,

գիտական
կիրառման

և

արտադրական

հնարավորությունները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները
լսարանում
ունկնդրում
են
դասախոսություն՝
մասնակցելով
քննարկումներին, կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտվելով լրացուցիչ
գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով
արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ
քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Էլեկտրադինամիկայի ներածական մաս,

2.

Հաղորդիչ գծեր և ալիքատարներ

3.

Միկրոալիքային ցանցային անալիզատորի աշխատանքի սկզբունքը

4.

Համաձայնեցում և իմպեդանսի կարգավորում

5.

Միկրոալիքային ռեզոնատորներ

6.

Հզորության բաժանիչներ և ուղղորդված միակցիչներ (Directional Couplers)
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7.

Միկրոալիքային ֆիլտրերի աշխատանքի սկզբունքը և դրանց հաշվարկը

8.

Աղմուկները և ոչ գծային աղավաղումները միկրոալիքային համակարգերում

9.

Ակտիվ միկրոալիքային սարքեր

10. Միկրոալիքային ազդանշանների ուժեղարարի նախագծման սկզբունքներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. David M. Pozar. Microwave Engineering, 4th edition 2012.
2. Григорьев А.Д. Методы вычислительной электродинамики – М.: Физматлит, 2012.
3. Гринев А.Ю., Гиголо А.И. Математические основы и методы решения задач
электродинамики-М.: Радиотехника, 2015.
4. Bondeson A., Rylander T., Ingelstrom P.Computational Electromagnetics, Springer, 2005.
5. Taflove A., Hagness S.C. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain
Method, Norwood, MA: Artech House, 2005.

2. Հեռահաղորդակցական համակարգերի
3. 4 ECTS կրեդիտ
մոդելավորում
4. 4 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2, լաբ.-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
1. 0501/Բ19

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից հեռահաղորդակցական հմակարգերի
տեսակները և դրանց մոդելավորման հունքներին

•

ծանոթացնել անալոգային և թվային համակարգերի մոդելավորման
առանձնահատկություններին

•

ներկայացնել հեռահաղորդակցական համակարգերում հաղորդչի, կապուղու և
ընդունիչի մեդելավորման սկզբունքները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հեռահաղորդակցական համակարգերի մոդելավորման եղանակները.
2. ներկայացնել հեռահաղորդակցական համակարգերում անալոգային ազդանշանների
թվայնացման եղանակները.
3. մեկնաբանել թվային կապի համակարգերում հաղորդչ/ընդունիչ հանգույցների,
կապուղու մոդելների կառուցման գործընթացները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել թվային կապի համակարգի հիմնական հանգույցների հաշվար և
մոդելավորում.
2. կառուցել հեռահաղորդակցական համակարգերի մոդելներ, համակարգի որակի
նախնական գնահատականներ տալու նպատակով.
3. Կիրառել MATLAB և LabVIEW ծարագրային փաթեթները հեռահաղորդակցական
համակարգերի մոդելավորման
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB,
LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման
համար
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն
աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ազդանշանների տեսակները՝ անալոգային, թվային, դրանց առանձնահատկությունները.
համեմատություններ:

2. Անալոգային ազդդանշանի թվայնացում: Դիսկրետացում ըստ ժամանակի. Նայքվիստի
չափանիշ: Քվանտացում, քվանտացման աղմուկներ, կոմպանդացում:

3. Թվային ազդանշանների ընդունում, մաքսիմալ ճշմարտանմանության չափանիշ, սխալ
բիթ հայտնվելու հավանականություն (BER):

4. Թվային մոդուլման եղանակներ ( ASK, FSK, PSK, CPM, APSK, QAM, OQPSK, DQPSK, π/4
QPSK, GMSK, OOK); BPSK կոհերենտ և ոչ կոհերենտ ընդունում, բիթի սխալի
հավանականությունը:

5. Կապուղիների դասակարգում: Կանալային կոդավորում: Բլոկային, փաթույթային
կոդեր:

6. MATLAB/Simulink

փաթեթի
Communication
toolbox
հանգույցի
հեռահաղորդակցական համակարգերի մոդելներ կառուցման համար:

կիրառումը

7. LabVIEW Modulation toolkit-ի կիրառումը թվային կապի համակարգարեի մոդելների
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կառուցման գործընթացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeruchim, Michel C., Balaban, Philip, Shanmugan, K. Sam, “Simulation of Communication
Systems: Modeling, Methodology and Techniques”, 2000.
2. B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall,
2001.
3. M Pischella, D. Le Ruyet, “Digital Communications 1,2”, Wiley 2015.
4. Arthur A. Giordano, Allen H. Levesque, “Modeling of Digital Communication Systems Using
Simulink”, John Wiley & Sons, Inc, 2015.
5. William H. Tranter K. Sam Shanmugan Theodore S. Rappaport Kurt L. Kosbar, “Principles of
Communication Systems Simulation with Wireless Applications”, PRENTICE HALL, 2003.
1. 0501/Բ12 2. Գիտափորձի ավտոմատացման պրակտիկում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. սեմ.-3ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել LabVIEW ծրագրային փաթեթի հետ աշխատելու հարմարավետությանը

•

սովորեցնել LabVIEW միջավայրում
աշխատելու սկզբունքները

•

ծանոթացնել NI-ի
սկզբոունքներին

•

ծանոթացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրում տվյալների ներմուծման, մշակման և
արտածման հնարավորություններին

տարբեր

թվային-անալոգային փոխակերպիչների հետ

ֆիզիկական

սարքավորումների

հետ

աշխատելու

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրի հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. LabVIEW
ծրագրային
միջավայրի
միջոցով
իրականացնել
տարատեսակ
ազդանշանների գեներացումը և ըմդունումը օգտագործելով NI-ի ֆիզիկական
սարքավորումները
2. NI ELVIS II սարքի միջոցով իրականացնել տարատեսակ ռադիոտեխնիկական
խնդիրների մոդելավորում/լուծում LabVIEW ծրագրային միջավայրի օգնությամբ
3. USB 6008 և USB 6009 անալոգաթվային փոխակերպիչների միջոցով կատարել
ազդանշանների/տվյալների հավաքագրում LabVIEW ծրագրային միջավայրում
4. Ծրագրավորել GPIB և serial port-ով աշխատող սարքավորումները
5. LabVIEW միջավայրում ծրագրավորել NI PXI 1042 սարքի մոդուլները
6. Տեսապատկերների և քայլային շարժիչների հետ աշխատել NI Vison & Motion ծրագրի
միջոցով
7. LabVIEW միջավայրում ծրագրավորել FPGA Interface (myRIO, myRIO Evaluation Kit)-ով
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սարքավորումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB,
LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման
համար
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ4. իրականացնել
մասնագիտական
ոլորտի
տարաբնույթ
հետազոտություններ
ժամանակակից ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
Գ5. գնահատել
մասնագիտական
գիտելիքի
կիրառման
հնարավորությունները
տնտեսության տարբեր ոլորտներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսը լսարանում վարում է լաբորատոր պարապմունք, անց է կացնում
քննարկում, տալիս համապատասխան ցուցումներ, ներկայացնում է տիպական
օրինակներ

•

ուսանողները կիրառում են ստացած գիտելիքները, ինքնուրույն կազմում են ծրագրեր
օգտագործելով NI ֆիզիկական սարքավորումները

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր ծանոթացում National Instrument-ի (NI) LabVIEW ծրագրային փաթեթի հետ:
2. Թվային և անալոգային փոխակերպիչներ usb 6008 և usb 6009 (DAC)
3. Տվյալների ներմուծում համակարգիչ, մշակում. տվյալների արտածում (DAQ)
4. NI MAX (Measurement & Automation Explorer)
5. GPIB և serial port-ով աշխատող սարքավորումներ
6. NI Elvis II սարքի աշխատանքի սկզբունքը
7. NI PXI 1042 սարքի աշխատանքի սկզբունքը
8. Տեսապատկերների հետ աշխատելու սկզբունքները NI Vison & Motion
9. FPGA Interface (myRIO, myRIO Evaluation Kit)
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. LabVIEW for Engineers, RONALD W. LARSEN, Montana State University 2011
2. Bitter, Rick, Taqi Mohiuddin, Matthew R. Nawrocki, «LabVIEW Advanced Programming
Techniques», 2-nd edition, Taylor & Francis Group, LLC 2007.
3. Cory L. Clark, «LabVIEW Digital Signal Processing, and Digital Communications», The
McGraw-Hill Companies, 2005.
4. http://www.ni.com

2. Համակարգչային մեթոդները միկրո և նանոչափային
3. 4 ECTS կրեդիտ
համակարգերում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գարծ.-1, լաբ.-1
6. 7-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
1. 0501/Բ10

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել միկրո և նանոչափային համակարգերի հիմունքներին և
դրանց մոդելավորման ժամանակակից տեխնոլոգիական մեթոդներին,
• ուսանողներին սովորեցնել իրականացնել հետազոտվող ֆիզիկական համակարգի
տեսական մոդելի պարամետրերի վերլուծություն,
• ուսանողներին սովորեցնել կառուցել դիտարկվող տեսական համակարգը՝
համակարգչային տեխնիկայի և մոդելավորման ծրագրերի կիրառությամբ:

արդի

• ուղենշել գերփոքր չափսերով համակարգերի մոդելավորման հնարավոր գործածության
ոլորտները և զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կատարել միկրո
վերլուծություն,

և

նանոչափային

համակարգերի

պարամետրերի

տեսական

2.

մեկնաբանել գերփոքր չափսերով համակարգերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները և
դրանց ընթացքում առաջացող խնդիրների լուծման եղանակները,

3.

ներկայացնել միկրո և նանոչափային համակարգերի զարգացման հեռանկարային
ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատել ֆիզիկական համակարգերի մոդելավորման մեթոդները և ուղություները,
2.

վերլուծել գերփոքր չափսերով համակարգերի մոդելավորման առկա
տվյալների բազան՝ համապատասխան օպտիմալ նախագծման նպատակով,

հասանելի

3.

կատարել միկրո և նանոչափային համակարգերի մոդելավորման հեռանկարային
ուղղությունների ընտրություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
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մոդելավորման առանցքային մոտեցումները միկրո և նանոչափային համակարգերում,
2. առաջարկել և տրամադրել օպտիմալ նախագծված մոդելներ հետազոտվող գերփոքր
չափսերով ֆիզիկական համակարգերում առաջացող վերլուծական խնդիրների լուծման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
համակարգչային ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Mathematica, MATLAB,
LabVIEW, Python, COMSOL և այլն), ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ2. վերլուծել հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել ցուցադրական նյութեր և
ներկայացնել հանրությանը,
Գ3. համեմատել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրները և գնահատել դրանց
տրամադրած տվյալների հավաստիությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում
սեմինար քննարկումներ,
2.

ուսանողները լսարանում լսում են դասախոսություն՝ մասնակցում են քննարկումներին,
օգտվում են լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից,

3.

ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ՝
կիրառելով ֆիզիկական կառուցվածքների արտապատկերման և մոդելավորման արդի
համակարգչային միջոցները:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրոմագնիսական տեսության հիմունքները
2. Ծանոթացում վերջավոր տարրերի մեթոդին
3. Միաչափ վերջավոր տարրերի վերլուծություն
4. Երկչափ վերջավոր տարրերի վերլուծույթուն
5. Եռաչափ վերջավոր տարրերի վերլուծություն
6. Էլեկտրոմագնիսական համակարգի վարիացիոն սկզբունքները
7. Վեկտորական վերջավոր էլեմենտներ
8. Կլանող սահմանային պայմաններ
9. Վերջավոր տարրերի սահմանային ինտեգրալ մեթոդները
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10. Վերջավոր տարրեի սեփական ֆունկցիաների մեթոդը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
4.
6.

1.

Torre, Charles G., "Foundations of Wave Phenomena: Complete Version" (2016). Foundations of
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2.

Jian-Ming Jin, "The Finite Element Method in Electromagnetics", 3rd Edition, 2014
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2.

մասնագիտական պրակտիկա

6 շաբաթ
8-րդ կիսամյակ

5.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

180 ժամ

7.

ստուգարք

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
• Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական հմտությունները
և մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները
9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. Աշխատել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների հետ
8. Չափել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների բնութագրերը,
9. Մշակել ռադիոէլեկտրոնային համակարգի մոդել՝ տրված խնդրի լուծման համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գործնականում օգտվել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներից,
2. Կիրառել համապատասխան սարքավորումները՝ տրված խնդրի լուծման համար
3. Կատարել չափումներ անալոգային և թվային չափիչ սարքերի օգնությամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ինքնուրույն հայթայթել տեղեկատվություն ժամանակակից ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների և համակարգերի վերաբերյալ և վերլուծել այն
10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6
նրկայացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման արդի եղանակները և դրանց
զարգացման հիմնական ուղիները,
Ա8.
կիրառել թվային էլեկտրոնիկայի ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև համակարգչային
ծրագրերի տարբեր փաթեթներ (Wolfram Ma¬the¬matica, MATLAB, LabVIEW, Python, COMSOL և այլն),
ռադիոֆիզիկայի ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
Բ2
կողմնորոշվել առաջադրված խնդիրների լուծան մեթոդների, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքերի
և սարքավորումների ընտրության հարցում,
Բ5
կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները՝
մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ,
Գ4․ իրականացնել մասնագիտական ոլորտի տարաբնույթ հետազոտություններ ժամանակակից
ծրագրային փաթեթների միջոցով՝ օգտվելով տվյալների հենքերից
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Ուսանողները ծանոթանում են ռադիոսարքավորումների հետ աշխատելու անվտանգության
կանոններին,
2. Ուսանողները ծանոթանում են ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատորիաների
սարքավորումների աշխատանքին և կատարում իրական չափումներ
3. Ամփոփում և ներկայացնում են կատարված չափումների արդյունքները
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
համարվում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել ծրագրով նախատեսված
առաջադրանքները
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
1․ ՈՒսանողները ծանոթանում են լաբորատոր սարքավորումների
և համապատասխան
համակարգչային ծրագրերի ախատանքին:
2․ Ղեկավարի կողմից տրվում է հանձնարարություն՝ մասնագիտական նախագիծ։
3․ ՈՒսանողները կատարում են հանձնարարված նախագիծը
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
9.
10.
11.
12.
13.

,,National Instruments” միջազգային կազմակերպության հայկական բաժանմունք
,,ԵԻԱ ինժեներինգ” ՍՊԸ
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
ԵՊՀ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
,,Թիմ Տելեկոմ Արմենիա” ՓԲԸ
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«ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ և ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների
մշակում» 011400 (071403.03.6)

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

ճարտարագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2018-2019

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 որոշման (26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –
Ն)։
Ընդունելության քննությունների ցանկը՝ ըստ առարկաների
1. Ֆիզիկա
2. Մաթեմատիկա

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
• պատրաստել
հեռահաղորդակցության

և

ազդանշանների

մշակման

բնագավառներում որակյալ կադրեր,
•

ուսանողներին հաղորդել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման
ոլորտին վերաբերող հիմնարար գիտելիքներ

•

ծանոթացնել
կոդավորման

ինֆորմացիայի
ու

մոդուլման

հաղորդման

և

եղանակներին

հեռանկարներին:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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մշակման
և

դրանց

հիմունքներին,
զարգացման

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին
վերաբերող ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Ա2. ներկայացնել
և
վերլուծել
ժամանակակից
հեռահաղորդակցական
համակարգերում կիրառվող ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային)
լուծումները և սխեմաները.
Ա3. պարզաբանել անլար (օր. բջջային կապ) և լարային (օր. օպտիկամալուխային
կապ) կապի համակարգերում առկա հիմնախնդիրներն ու ուղենշել դրանց
լուծման եղանակները.
Ա4. ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի
կառուցման
սկզբունքները,
համակարգչային
ցանցերի
կառուցման,
շահագործման և կառավարման գործընթացներում
Ա5. պարզաբանել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը և աղմկակայուն
կոդավորման եղանակները.
Ա6. մեկնաբանել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող
ազդանշանների վիճակագրական և թվային մշակման արդի մեթոդները.
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառել հեռահաղորդակացության և ազդանշանների մշակման ոլորտին
անհրաժեշտ մաթեմատիկական ապարատը.
Բ2. աշխատել

արտադրության

ու

անվտանգության

ոլորտներում

կիրառվող

ժամանակակից հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական
սարքերի հետ:
Բ3. կառավարել և վերահսկել

ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական

կապի համակարգերը.
Բ4. կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում.
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ3.

հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր

աղբյուրներից տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ4.

կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական

աշխատանքի, կառավարման և հասսարակական գործունեության
ընթացքում.
Գ5.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով

էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ընթացիկ գրավոր/բանավոր և/կամ եզրափակիչ բանավոր/գրավոր քննություններ,
ստուգումներ/ստուգարքներ:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղեկատվության մշակման և
հաղորդման, տեխնոլոգիաների նախագծման, ավտոմատացման, շահագործման,
տեղեկատվության անվտանգության ոլորտներին առնչվող ձեռնարկություններում
/U-com, Beeline, MTS, National Instruments և ՀՀ ՏՏ ոլորտի այլ ձեռնարկություններում
և

այդ

ոլորտի

արտասահմանյան

ձեռնարկությունների

մասնաճյուղերում/,

բանկային համակարգում: Համապատասխան վերապատրաստում անցնելուց հետո՝
տեղեկատվության անվտանգություն պահանջող ընկերություններում (բանկային
համակարգ, առցանց ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ և այլն):
ՀՀ

ԳԱԱ

ռադիոֆիզիկայի

և

էլեկտրոնիկայի,

կապի,

ֆիզիկական

հետազոտությունների ինստիտուտներում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին հասանելի դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային
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դասախոսություններ,
համացանցային
նյութեր:
Ամբիոնում
գործում
է
հեռահաղորդակցության ուսումնական լաբորատորիա, որի շրջանակներում
ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու պրակտիկ հմտություններ
ինչպես միկրոալիքային, այնպես էլ օպտիկական տիրույթի կապի համակարգերի
վերաբերյալ: «Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում» ծրագրի
շրջանակներում սովորող ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու
պրակտիկ հմտություններ UCOM, Beeline, MTS, National Instruments և այլ
ընկերություններում, ինչն էլ ավելի մրցունակ կդարձնի իրենց աշխատաշուկայում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական
ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում
հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրի կաուցվածքը և
բովանդակությունը:
Ծրագիրը համեմատվել է արտասահմանյան մի շարք համալսարանների
նմանատիպ կրթական ծրագրերի (Massachusetts Institute of Technology (MIT)
http://web.mit.edu/ , King's College London, https://www.kcl.ac.uk/study/ Белорусский
государственный университет (БГУ) https://www.bsu.by/ և այլն) հետ:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
Բարձր մասնագիտական որակավորում, դասախոսական և գիտական աշխատանքի երկարամյա
փորձ, մանկավարժական և հոգեբանական հմտություններ:
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«ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ և ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ա1

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների Բ1
մշակման ոլորտին վերաբերող ֆիզիկական երևույթները,
պրոցեսները:

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղոր- Բ2
դակցական համակարգերում կիրառվող ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները:
Պարզաբանել անլար (օր. բջջային կապ) և լարային (օր. Բ3
օպտիկամալուխային կապ) կապի համակարգերում առկա
հիմնախնդիրներն
ու
ուղենշել
դրանց
լուծման
եղանակները:
Ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից Բ4
համակարգերի կառուցման սկզբունքները, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման
գործընթացներում:
Պարզաբանել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը և
աղմկակայուն կոդավորման եղանակները:

Մեկնաբանել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել
հաճախ հանդիպող ազդանշանների վիճակագրական և
թվային մշակման արդի մեթոդները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալե- Գ3

Կիրառել հեռահաղորդակացության
մշակման ոլորտին անհրաժեշտ
ապարատը:

և ազդանշանների
մաթեմատիկական

Աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում կիրառվող ժամանակակից հեռահաղորդակցական
հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ:
Կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային
հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը:

Կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և
ծրագրային
փաթեթներ
հեռահաղորդակցական
համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում:

Ա6

զու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն և վերլուծել
դրանք:
Գ2

Կիրառել

ստացված

մասնագիտական

հասարակական

աշխատանքի,

գիտելիքները

կառավարման

հասսարակական գործունեության ընթացքում:

և

Աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում
պահպանելով էթիկայի նորմերը:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Գ1

Գ2

+

Գ3

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -1

1401/Բ01

+

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -2

1401/Բ01

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ03

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ03

+

+

1602/Բ01
1604/Բ31
1608/Բ31
1603/Բ01
1604/Բ32
1608/Բ32

+

+

+

+

Ռուսերեն-1

1704/Բ02

+

+

Ռուսերեն-2

1704/Բ02

+

+

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.

0002/Բ01

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1301/Բ01

+

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ01

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ

0502/Բ01

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ01

+

Ֆիզդաստիարակություն

0001

+

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ20

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

+

+
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+

+

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ23

+

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ55

+

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ01

+

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ01

+

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ22

+

Տրամաբանության հիմունքներ

1301/Բ02

+

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ17

+

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0407/Բ01

Դիֆերենցիալ և ինտ. հաշիվ-1

0504/Բ07

Վերլծական երկրաչափություն և գծային
հանրահաշիվ

0504/Բ08

Մեխանիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա

0502/Բ21

Դիֆերենցիալ և ինտ. հաշիվ-2

0504/Բ09

Ծրագրավորման հիմունքներ-1

0504/Բ09

+

+

+

Ծրագրավորման հիմունքներ-2

0504/Բ09

+

+

+

Դիֆերենցիալ և ինտ. հաշիվ-3

0504/Բ10

+

Մաթեմատիկայի ﬔթոդները ֆիզիկայում

0504/Բ11

+

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

0501/Բ23

Համակարգչային պրակտիկում

0502/Բ04

Կոմպլեքս անալիզ

0504/Բ12

Օպտիկա

0401/Բ01

+

Դասական էլեկտրադինաﬕկա

0502/Բ22

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
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+

+
+
+

+

+

+

+

Ռադիոտեխնիկայի և տատանուﬓերի տեսության
հիմունքներ-1

0501/Բ24

Հեռահաղորդակցության հիմնքներ-1

0501/Բ25

+

Հեռահաղորդակցության հիմնքներ-2

0501/Բ26

+

Գիտափորձի ավտոմատացում

0501/Բ27

Կիրառական էլեկտրադինամիկա

0502/Բ24

Ռադիոտեխնիկայի և տատանուﬓերի տեսության
հիմունքներ-2

0501/Բ28

Ինֆորմացիայի տեսություն և կոդավորում

0501/Բ29

Ծրագրավորվող էլեկտրոնային սարքեր

0501/Բ30

Սխեմատեխնիկայի հիմունքներ

0501/Բ31

Ազդանշանների թվային մշակման հիմունքներ

0504/Բ14

Վիճակագրական ռադիոտեխնիկա

0501/Բ33

Մոբիլ կապի համակարգեր

0501/Բ35

+

Հեռահաղորդակցության պրակտիկում

0501/Բ36

+

+

0501/Բ38

Պաշտպանված կապի համակարգեր

0501/Բ40

Թվային սխեմատեխնիկա և ﬕկրոպրոցեսորներ

0501/Բ41

Քվանտային ֆիզիկա

0502/Բ2

Կիսահաղոևդչային սարքերի ֆիզիկա

0503/Բ23

ԳԲՀ ﬕկրոէլեկտրոնիկա

0501/Բ14

Իրերի ինտերնետ և կիրառություններ

0503/Բ30

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
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+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Հեռահաղորդակցության համակարգեր և ցանցերի 0501/Բ37
ղեկավարում
Ռադիո և հեռուստատեսթյան հիմունքներ

+

+

+

+
+

Անլար կապի հիմունքներ

0501/Բ11

Անտենաներ և ԳԲՀ ալիքների տարածում

0501/Բ15

+

+

0501/Բ

+

+

Լազերներ և կապի օպտիկական համակարգեր
Ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային
մոդելավորման սկզբունքները

0501/Բ17

Ռադիոտեխնիկական համակարգեր

0501/Բ12

+

+
+
+
+
+
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+

+

+

+

+
+

«ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ և ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
1.1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. 1-ին, աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն
և վերլուծել դրանք.
Գ2.
Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի, կառավարման և
հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 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 ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3.2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2 ժամ
8. 2-րդ, գարնանային կիսամյակ 9. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• 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,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն և
վերլուծել դրանք.
Գ2.
Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի, կառավարման և
հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: Քննատոմսը
բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական
միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր:
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 ցանկը
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. 1106/Բ03
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
5.դաս.-2 ժամ

3.2 ECTS կրեդիտ

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7.Ստուգարք
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`
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. 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`
4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ2.
Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի, կառավարման և
հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 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 Ոսկեդարը: 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: Հայ-վրացական զինակցությունը և
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Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
14. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2012:
15. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
16. 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
3.2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5.դաս.-2 ժամ,
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7.Ստուգարք
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 պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր 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 դիսկուրսում:

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.
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ2.
Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի, կառավարման և
հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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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, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97»
հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1602/Բ 01
2. Անգլերեն-1
3. 4կրեդիտ
4. 4 / շաբ.
5. գործ. – 4ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
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 կիրառել քերականական 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 (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.

հայթայթել
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մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.
աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
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.
5. անգլերենի քերականական կառույցները
6. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
7. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
8. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Toumanyan S. “Insight into the science of physics” 2006
2. Хомутова Е.В. “Intensive Course of the English Language for Physicists and Radiophysicists” Моска, 1992.
3. Kirsten A. H. , Katz D. M. “The Physics Toolbox ” 2002

1. 1602/Բ01
2. Անգլերեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 / շաբ.
5. գործ. – 4ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
5. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների
մասին,
6. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում,
7. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
8. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
9. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
10. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
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սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
12. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
13. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
14. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.
աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
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.
3. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
4. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
6. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
7. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
8. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1.
2.
3.

Avetikian M., Grigoryan A. “English for Students of Physics and Radiophysics” Yerevan 2006
Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
Margaryan Ye. “A Guide to Science” Yerevan 2014

1. 1604/Բ 31
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2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4ժամ
6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
• ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

8.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

9.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

11.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

12.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
10. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունք,
5. ինքնուրույն աշխատանք,
6. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
6. 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:
7. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
6.
7.
8.

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.

1. 1604/Բ 32
2. Գերմաներեն-2
3. 4-ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
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
10. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
11. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
12. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
14. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
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15. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
16. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
17. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
18. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.
աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունք,
5. ինքնուրույն աշխատանք,
6. 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.
5. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
6. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
7. 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:
8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
6.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
7.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
8.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1704/ B 01
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ռուսաց լեզու- 1

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային
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3. 2 ECTS կրեդիտ 4
5. 4 ժամ /գործնական
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
• զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները
• 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
• ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
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 կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ2.
Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.

թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաչադրանք
2. բանավոր հարցում
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3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:
Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. 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/ B 01
4. 4ժամ/շաբ.

2. Ռուսաց լեզու - 2

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 ECTS կրեդիտ 4
5. գործ- 4 ժամ
7. Ստուգարք

● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող
ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ2.
Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի, կառավարման և
հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաչադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
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:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 0002/B01
4. 4 ժամ/շաբ.
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
5. դաս. - 2, գործ. - 2

3. 4ECTS կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

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`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության 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

4. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,

5. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
6. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

4.

կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,

5.

աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

6.

վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
6. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
7. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
8. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
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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.
4. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
5. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
6. 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:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017

2.
3.
4.
5.

1311/Բ18
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, գործ. -2 ժամ
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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
1.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,

2.

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

3.

գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
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4.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
▪
կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ
5. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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:

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

Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1. 0708/Բ01
2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ
6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես
գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային
և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–
հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության
համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման
ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60
հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի փոփոխության
և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
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փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական դրութները
և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.

3.

Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.

4.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ97, Երևան, 2010, 224 Էջ:

5.

Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:

6.

Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:

7.

Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ

1. 0502/Բ01
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2ժամ
6.4-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. Ստուգարք
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
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.
Ա5. Պարզաբանել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը և աղմկակայուն կոդավորման
եղանակները:
Բ4. Կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում:
Գ1. Հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
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տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
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.
4.
5.
6.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1. 1901/Բ01
2.Իրավունքի հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դաս.-2ժամ.
6. 4-րդ`գարնանային կիսամյակ
7.Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

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 ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
▪ բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական
ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
▪ տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
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▪ բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, 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.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
8. անհատական և խմբային աշխատանք,
9. ինքնուրույն աշխատանք,
10. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
11. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

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: Իրավունքի համակարգը: 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.
2.
3.
4.
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ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1. 1005/Բ01
2. Գործարարության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. 2ժամ,
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել ձեռներեցության 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 ձեռներեցության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
• ներկայացնել ձեռներեցության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
• լուսաբանել ձեռներեցության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• վերլուծել և տարբերակել ձեռներեցության 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.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ
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•

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
1.2. 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
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1. 1007/Բ 20
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս-2ժամ
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
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:
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 ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
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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 հրատարակչություն, 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

1. 1302/Բ23.
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ.
6. 4-րդ գարնանային
7. Ստուգարք
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
1.
2.
3.

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
4.
5.

կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
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6.

հարցերում,
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.
8.
11.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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.

5.

Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå
ïîñîáèå¦).

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս-2ժամ

6. 4-րդ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 2 ECTS կրեդիտ

•

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
4. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
5. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
6. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
4. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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
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
177

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.

1. 2101/Բ01
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային
7. Ստուգարք
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] 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 կրթական վերջնարդյունքները] 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
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•
•
•

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)
1. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
2. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
9.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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.
2. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման
վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն
բովանդակությունը,

իբրև

գիտություն:

հիմնական

«Կրոնագիտության

հասկացությունների

և

հիմունքներ»

դասընթացի

կատեգորիաների

կառուցվածքը,

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

ժամանակակից

ու

համառոտ

աշխարհում:

բնութագիրը:

Հնդկաստանի

ազգային

Ժամանակակից
կրոնները

ազգային

(հինդուրիզմ,

կրոններ:

ջայնիզմ,

Կրոնը

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
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ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

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 կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,

2.

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:

3.

տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև
սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
6.

գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:

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.
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. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2 ժամ

6. 4-րդ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի
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և

հետազոտական

մեթոդների

վերաբերյալ՝

ծանոթացնելով

սոցիոլոգիայի

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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 հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10.

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

Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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.
182

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
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.
Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.

5.
6.
7.
8.

1. 1310/Բ02

2. Տրամաբանություն հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

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 ձևավորմանը:

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
4. հասկանալ

տրամաբանության

ճանաչողական

և

մեթոդաբանական

գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
5. ճիշտ

կատարել

և

գնահատել

հասկացությունների

հետ

կապված

տրամաբանական

մտահանգումների

տրամաբանական

գործողությունները,
6. իրականացնել

դատողությունների

և

անհրաժեշտ

վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և
հետևողականության
պահանջները:
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հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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
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. 1306/Բ17
2. Հոգեբանության հիմունքներ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային
7 Ստուգարք
8.

3. 2 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
• մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
• ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
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•

ծանոթացումը,
հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,

2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները,
մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,

5. ներկայացնել փոքր 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.
Գ2. Կիրառել ստացված հասարակական գիտելիքները մասնագիտական աշխատանքի,
կառավարման և հասսարակական գործունեության ընթացքում:
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
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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 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. 0407/Բ01
2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողներին
բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների
ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները`
զանազան մոլորություններից, նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես,
փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
2. մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.
5.
6.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման
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որոշ

դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Պարզաբանել հեռահաղորդակցության և

ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող

ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները:
Գ1.

Հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
• Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
• Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3` Բնագիտությունը
և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5`
Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ: Թեմա 7`Բիոէթիկայի
ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան, 2011թ.:
С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.
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1. 0504/Բ07
2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-1
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս 3 ժամ, գործ-2ժամ
6. 1-ին կիսամյակ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• ծանոթացնել ֆունկցիայի գաղափարի հետ,
• փոխանցել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները հաշվելու հմտությունները և
կարողությունները,
• սովորեցնել գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը,
• բացատրել ածանցյալի կիրառությունները տարբեր բնագավառներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները:
8. հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը:
9. գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները:
2. հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը:
3. գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և մոդելավորման
առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:
5. առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

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

դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
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քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Թվային բազմություններ, միավորումը և հատումը:

2. Հաջորդականությունների սահմաններ:
3. Ֆունկցիայի սահման:
4. Ֆունկցիայի անընդհատություն:
5. Ֆունկցիայի ածանցյալ:
6. Ֆունկցիաների հետազոտում ածանցյալի միջոցով:
7. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում:
8. Թեյլորի բանաձև։
9. Լոպիտալի կանոն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Г. М. Фихтенгольц, "Курс дифференциального и интегралного исчисления", т. 1, Физматлит, Москва
2003г.

2. Վ․ Հ․ Օհանյան, «Մաթեմատիկական անալիզ։ Դասախոսություններ»։ I մաս։ Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ։ Ե․, ԵՊՀ, 2008։
3. Л. Д. Кудрявцев, "Курс математического анализа", М.: Дрофа, т.1, 2003.
4. Գ․ Գ․ Գևորգյան և ուրիշներ, "Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք", մաս առաջին, ԵՊՀ հրատ,
Երևան, 2014։
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2. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային
հանրահաշիվ
5. դաս-2 ժամ, գործ-2 ժամ

3. 4 կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ծանոթացնել

ուղիղի

հավասարմանը

հարթության

և

տարածության

մեջ,

հարթության

հավասարումների հետ տարածության մեջ։
•

Ծանոթացնել երկրորդ կարգի կորերի և երկրորդ կարգի մակերևույթների հավասարումների հետ:

•

Սովորեցնել որոշիչներ հաշվել և ծանոթացնել գծային հավասարումների համակարգերի լուծման
հիմնական եղանակների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու

ուղիղի

հավասարումը

հարթության

և

տարածության

մեջ,

հարթության

հավասարումները տարածության մեջ,
2. ներկայացնելու երկրորդ կարգի կորերի և երկրորդ կարգի մակերևույթների հավասարումները,
3. բացատրելու հավասարումների համակարգերի լուծման եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու ուղիղի և հարթության հավասարումները խնդիրների լուծման ընթացքում,
2. Դասակարգելու երկրորդ կարգի կորերև և երկրորդ կարգի մակերևույթները,
3. Լուծելու գծային հավասարումների համակարգերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. Արդյունավետ օգտագործել երկրորդ կարգի կորերի ևմակերևույթների հավասարումները կոնկրետ
դեպքերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
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3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Կոորդինատային համակարգեր:

2.

Ուղիղ գիծը հարթության վրա:

3.

Կետի հեռավորությունը ուղիղից:

4.

Երկրորդ կարգի կորեր:

5.

Երկրորդ կարգի կորերի դասակարգումը:

6.

Հարթությունը և ուղիղ գիծը տարածության մեջ:

7.

Ուղիղի և հարթության փոխադարձ դիրքը:

8.

Երկրորդ կարգի մակերևույթներ:

9.

Էլիպսոիդներ, հիպերբոլոիդներ և պարաբոլոիդներ:

10. Որոշիչներ։
11. Մատրիցներ։
12. Գծային հավասարումների համակարգեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

В. А. Ильин, Э. Г. Позняк, "Аналитическая геометрия", Учеб. Для Вузов, Физматлит, 2004г.

2.

Д. В. Клетеник, "Сборник задач по аналитической геометрии", Изд., "Лань", Москва, 2016г.

3.

Վ. Հ. Օհանյան, Է. Է. Պիվազյան, Ա. Գ. Խաչատրյան, Վ. Խ. Նավոյան, «Վերլուծական
երկրաչափություն։ Խնդրիներ և վարժություններ», Ուս. ձեռնարկ, Երևան, 2008։

4.

В. А. Ильин, Э. Г. Позняк, "Линейная алгебра", Учеб. Для Вузов, Физматлит, 2005г.

5.

И. В. Проскуряков, "Сборник задач по линейной алгебре", Бином, Лаб, зн., 2005г.
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2. Մեխանիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա

3. 9 կրեդիտ

5.

8 ժամ/շաբ.

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

5. դաս.-3ժ, գործ.-3ժ, լաբ.-2ժ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

•

ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանուր ֆիզիկայի մեխանիկա բաժնին,

•

ուսուցանել մեխանիկական շարժման օրենքներն ու օրինաչափությունները,

•

պատկերացում ձևավորել ռելյատիվիստական և ոչ ռելյատիվիստական շարժումների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու մեխանիկական շարժման հիմնական օրինաչափությունները,

2.

լուսաբանելու պահպանման օրենքները մեխանիկայում,

3.

ներկայացնելու մեխանիկայի խնդիրների լուծման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ տարբեր ուժադաշտերում շարժման օրենքի որոշման
համար,

5.

կիրառելու պահպանման օրենքները՝ շարժման խնդրի լուծման համար,

6.

բացահայտելու մեխանիկական շարժման բնույթն ու առաջացման պատճառները,

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

արդյունավետ օգտագործելու մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդները:

8.

կիրառելու մեխանիկայից ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ բաժինների ուսումնառության մեջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Բ2. աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում կիրառվող ժամանակակից
հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ:
Գ1. հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում:
2.

Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին դասախոսություններից ստացած գիտելիքները կիրառում
խնդիրների լուծման համար:

3.

Ուսանողները ուսումնական լաբորատորիայում դասախոսի ղեկավարությամբ կատարում են
լաբորատոր աշխատանքներ։

4.

Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված խնդիրների լուծում, տեղեկատվության հայթայթում։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյութական կետի կինեմատիկա: Պինդ մարմնի կինեմատիկա
2. Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա։ Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսը և նրա
փոփոխման օրենքը: Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը և նրա փոփոխման
օրենքը: Ուժի մոմենտ: Մոմենտների հավասարումը:
3. Պահպանման օրենքները մեխանիկայում։ Փակ համակարգի իմպուլսի պահպանման օրենքը։
իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը։
4. Աշխատանք և կինետիկ էներգիա: Կոնսերվատիվ (պոտենցիալային) և ոչ կոնսերվատիվ ուժեր:
Դիսիպատիվ և գիրոսկոպիկ ուժեր: Պոտենցիալ էներգիա: Էներգիայի պահպանման օրենքը
մեխանիկայում:
5. Պինդ մարմնի դինամիկա։ Իներցիայի մոմենտ: Հյուգենսի և Շտեյների թեորեմը: Աշխատանքը
պտտական շարժման դեպքում: Պտտական շարժման կինետիկ էներգիան: Մաքսվելի ճոճանակ:
Ֆիզիկական ճոճանակ: Հոլակներ (գիրոսկոպներ): Հոլի շարժումը: Պրեցեսիա: Նուտացիա:
6. Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր։ Ուղղագիծ համընթաց շարժվող ոչ իներցիալ
համակարգեր: գաղափար իներցիայի ուժի մասին: Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ
զանգվածների հավասարությունը: Համարժեքության սկզբունքը: Պտտվող ոչ իներցիալ համակարգ:
Կորիոլիսյան արագացում:
7. Ձգողականության դաշտում շարժումը։ Մոլորակների շարժման հիմնական օրենքները՝ Կեպլերի
օրենքները: Երկրի արհեստական արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին, երկրորդ և
երրորդ արագություններ:
8. Տատանողական շարժում։ Ներդաշնակ տատանումներ: Ներդաշնակ տատանակ (օսցիլյատոր):
Մաթեմատիկական ճոճանակ: Զսպանակային ճոճանակ: Սեփական տատանումներ: Տատանման
էներգիան: Տատանումների մարումը: Մարման լոգարիթմական դեկրեմենտ: Բարորակություն:
Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս:
9. Հիդրոդինամիկայի տարրրերը։ Բեռնուլիի հավասարումը։
10. Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աբրահամյան Մ.Գ. մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները, ԵՊՀ հրատ., 2008
2.

Աբրահամյան Մ.Գ. մեխանիկա: Դասախոսությունների և խնդիրների համառոտ ձեռնարկ, Էդիթ
պրինտ հրատ., 2013

3.

Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. М., 1986

4.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. т.1, Механика, М., 1990

5.

Иродов И.Е. Основные законы механики. М., 1978.

6.

Յուզբաշյան Է.Մ. Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի խնդրագիրք, Մեխանիկա, ԵՊՀ հրատ., 1982.
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1. 0504/Բ09

2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-2

3. 7 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս-3 ժամ, գործ-3 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի գաղափարներին և մեթոդներին,

•

Ներկայացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններին ռադիոֆիզիկայում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների սահմանումը և հատկությունները:
2. Բացատրելու անիսկական ինտեգրալների սահմանումները և հատկությունները:
3. Ներկայացնելու շատ փոփոխականի ֆունկցիաները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գտնելու ֆունկցիայի նախնականները և հաշվել որոշյալ ինտեգրալները:
2. Հետազոտելու անիսկական ինտեգրալների զուգամիտությունը:
3. Կիրառելու դիֆերենցիալ հաշվի հիմունքները և մեթոդները շատ փոփոխականի ֆունկցիաների համար։

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

Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,

6.

Արդյունավետ օգտագործել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
6. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Անորոշ ինտեգրալ և նրա գտնելու մեթոդները:

2. Որոշյալ ինտեգրալ և նրանց հատկությունները:
3. Որոշյալ ինտգերալի կիրառությունները:
4. Անիսկական ինտեգրալներ և նրանց հատկությունները:
5. Անիսկական ինտեգրալների զուգամիտությունը:
6. Շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ, անընդհատություն, ածանցյալ:
7. Ածանցյալ տրված վեկտորի ուղղությամբ, գրադիենտ:
8. Թեյլորի բանաձև շատ փոփոխականի ֆունկցիաների համար։
9. Շատ փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Г. М. Фихтенгольц, "Курс дифференциального и интегралного исчисления", т. 1, Физматлит, Москва
2003г.

2.

Վ.Օհանյան, Մաթեմատիկան անալիզ: Դասախոսություններ: II մաս: Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ և շատ փոփոխականների ֆունկցիաներ, Ե., ԵՊՀ, 2013:

3.

Л. Д. Кудрявцев, "Курс математического анализа", М.: Дрофа, т.1, 2003.

4.

Գ․ Գ․ Գևորգյան և ուրիշներ, "Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք", մաս առաջին, ԵՊՀ հրատ,
Երևան, 2014։

1. 0502/Բ03
6.

2. Ծրագրավորման հիմունքներ-1

3 ժամ/շաբ.

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

3. 3 կրեդիտ

5. գործ.-1, լաբ.-2
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել տարբեր թվային համակարգերի հետ։

•

Ծանոթացնել 2-ական թվային համակարգում թվաբանական գործողությունների հետ։
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•

Ուսուցանել կոդավորման սկզբունքները՝ BCD, ASCII և Gray կոդավորման օրինակներով։

•

Ծանոթացնել Բուլյան հանրահաշվի աքսիոմների և թեորեմների հետ։

•

Ուսուցանել տրամաբանական հիմնական տարրերի աշխատանքների սկզբունքը։

•

Ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքի հետ։

•

Ծանոթացնել ծրագրավորման լեզվի հիմնական գաղափարներին։

•

Ծանոթացնել պայմանի և ցիկլի օպերատորների հետ։

•
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալ թվային համակարգերի միջև անցումները՝ կապերը։
2. Իմանալ կոդավորման սկզբունքները։
3. Իմանալ Բուլյան հանրահաշվի հիմնական տարրերը։
4. Իմանալ ծրագրավորման հիմնական գաղափարները Python լեզվի օրինակով։
5. Ունակ լինել գրել պարզ ծրագրեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. վարժվել բուլյան արտահայտությունների ձևափոխություններում։
7. կառուցել տրամաբանական սխեմաներ։
8. կառուցել ոչ բարդ խնդիրների ալգորիթմներ և գրել Python լեզվով։
9. ստուգել գրված ծրագրերը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ ծրագրավորման
լեզուներ կամ խորացնել Python լեզվի գիտելիքները։
11. կառուցել բարդ ալգորիթմներ և ծրագրավորել։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. պարզաբանել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը և աղմկակայուն կոդավորման եղանակները.
Բ4. կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում,
Գ1. հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տարբեր թվային համակարգերում թվի ներկայացում։ Անցումներ մի համակարգից մյուսին։
2. Թվաբանական գործողություններ 2- ական թվային համակարգում։
3. Բինար կոդավորման հիմնական գաղափարներ։ BCD, ASCII, Gray կոդեր։
4. Տրամաբանական տարրեր։ Իսկության աղյուսակ (The truth table): Տրամաբանական սխեմաների
կառուցում։
5. Բուլյան հանրահաշիվ, հիմնական աքսիոմներ և թեորեմներ։ Բուլյան արտահայտությունների
պարզեցումներ։ Ֆունկցիայի կոմպլեմենտ։
6. Համակարգչի կառուցվածք։
7. Ալգորիթմեր։ Ալգորիթմերի տեսակներ։
8. Python լեզվի հիմնական գաղափարները։ Տվյալների մուտք և ելք։ Փոփոխականներ
հաստատուններ։ Վերագրման օպերատոր։ Թվաբանական գործողություններ։

և

9. Համեմատության և տրամաբանական օպերատորներ։ if-else պայմանի օպերատոր: switch-case
ընտրման օպերատոր։
10. Ցիկլեր։ while ցիկլի օպերատոր։ for ցիկլի օպերատոր։ Ներդրված ցիկլեր։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. - Как программировать на С++. Бином Пресс, 2008.
2. Ալավերդյան Ա․Գ․, Հարությունյան Տ․Ա․, Մելիքյան Շ․Ռ․ - Ծրագրավորման խնդիրների
ժողովածու, մաս 1։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011․
3. Конова Е., Поллак Г. - Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
4. O’Reilly, - Learning Python, 5thedition,
5. Г.Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, - Язык программирования Python
6. Tarek Ziade’, - Expert Python Programming, 2008

1. 0502/Բ03
7.

2. Ծրագրավորման հիմունքներ-2

4 ժամ/շաբ.

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

197

5. գործ.-2 ժամ, լաբ.-2 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսուցանել աշխատել ֆայլերի հետ։

•

Ծանոթացնել Python ծրագրավորման լեզվի հիմնական գրադարանների հետ։

•

Ծանոթացնել ֆունկցիայի գաղափարի հետ։

•

Ուսուցանել ռեկուրսիոն ֆունկցիաները։

•

Ծանոթացնել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) գաղափարի հետ։

•

Ծանոթացնել ժառանգականության գաղափարի հետ։

•

Ուսուցանել աշխատել մեծ թվով տվյալների հետ։
8.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. իմանալ ստրուկտուրացված և օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական գաղափարները
Python լեզվի օրինակով։
2. ունակ լինել գրել պարզ ծրագրեր։
3. օգտվել ստանդարտ գրադարաններից։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցել բարդ խնդիրների ալգորիթմներ և գրել Python լեզվով։
5. ստուգել գրված ծրագրերը։
6. քայլ առ քայլ ստուգելով՝ հայտնաբերել գրված ծրագրում առկա սխալները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ ծրագրավորման
լեզուներ կամ խորացնել Python լեզվի գիտելիքները։
8. կառուցել բարդ ալգորիթմներ և ծրագրավորել։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. պարզաբանել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը և աղմկակայուն կոդավորման եղանակները.
Բ4. կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում,
Գ1. հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
5. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
6. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆունկցիաներ։ Ներդրված և ծրագրավորողի կողմից սահմանվող ֆունկցիաներ։ Ռեկուրսիոն
ֆունկցիաներ։
2.

Աշխատանք ֆայլերի հետ։

3.

Բարդ ալգորիթմերի մշակում և ծրագրավորում։ Պղպջակային սորտավորման ալգորիթմ։

4.

Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում։ Կլասներ։

5.

Ժառանգականություն։ Ժառանգականության տեսակներ։

6.

Բացառություններ։ Սխալների հայտնաբերման ծրագրեր։

7.

Numpy գրադարան։

8.

Pandas:

9.

Math, matplotlib.pyplot գրադարաններ։ Գրաֆիկների կառուցում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. - Как программировать на С++. Бином Пресс, 2008.
2. Ալավերդյան Ա․Գ․, Հարությունյան Տ․Ա․, Մելիքյան Շ․Ռ․ - Ծրագրավորման խնդիրների
ժողովածու, մաս 1։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011․
3. Конова Е., Поллак Г. - Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
4. O’Reilly, - Learning Python, 5thedition,
5. Г.Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, - Язык программирования Python
7. Tarek Ziade’, - Expert Python Programming, 2008
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2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-3
3. 6 կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս-3 ժամ, գործ-3 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ներկայացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի տեսությունը։

•

Ծանոթացնել կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալների տեսությանը։

•

Ներկայացնել կրկնակի և եռակի ինտեգրալների գաղափարները։
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•

Ծանոթացնել Ֆուրիեի շարքերի գաղափարներին։

•

Լուսաբանել պարամետրից կախված ինտգերալների տեսությունը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Բացատրելու թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության հայտանիշները:

2. Հետազոտելու անիսկական ինտեգրալների և շարքերի կապը:
3. Պարզաբանելու պարամետրից կախված ինտեգրալների անընդհատությունը, ածանցելիությունը և
ինտեգրելիությունն ըստ պարամետրի։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գտնելու ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության տիրույթները։
2. Հաշվելու կորագիծ, մակերևութային, կրկնակի և եռակի ինտեգրալները, կատարելով համապատասխան
փոփոխականի փոխարինում։
3. Վերլուծելու տրված ֆունկցիաները Ֆուրիեի շարքի և հաշվելով դրա գործակիցները։

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

օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և մոդելավորման
առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:

2. առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
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բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Թվային շարքեր:

2. Թվային շարքերի զուգամիտության հայտանիշները:
3. Ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ և շարքեր:
4. Ֆունկցիոնալ շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը։
5. Ֆուրիեի շարքեր։
6. Աստիճանային շարքեր, զուգամիտություն տիրույթ:
7. Կորագիծ ինտեգրալներ և դրանց կիրառությունները:
8. Կրկնակի ինտեգրալները և դրանց կիրառությունները: Գրինի բանաձև։
9. Եռակի ինտեգրալները և դրանց կիրառությունները:
10. Փոփոխականի փոխարինումը կրկնակի և եռակի ինտեգրալներում։
11. Մակերևութային ինտեգրալներ։ Գաուս‐Օստրոգրադկսու բանաձևը։
12. Պարամետրից կախված ինտեգրալներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Г. М. Фихтенгольц, "Курс дифференциального и интегралного исчисления", т. 1, Физматлит, Москва 2003г.

2. Л. Д. Кудрявцев, "Курс математического анализа", М.: Дрофа, т.1, 2003.
3. Գ․ Գ․ Գևորգյան և ուրիշներ, "Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք", մաս առաջին, ԵՊՀ հրատ,
Երևան, 2014։
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2. Մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկայում

3. 7 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս-3ժամ, գործ-3ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումներին և դրանց լուծման գաղափարներին և մեթոդներին,

•

Ներկայացնել

դիֆերենցիալ

հավասարումների

մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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համակարգերի

լուծման

գաղափարներին

և

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու որոշ դասի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդները:
2. Բացատրելու դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի լուծման մեթոդները:
3. Ներկայացնելու

գծային

հաստատուն

և

փոփոխական

գործակիցներով

դիֆերենցիալ

հավասարումների լուծումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ինտեգրելու որոշ դասի դիֆերենցիալ հավասարումներ:
2. Հետազոտելու տարբեր բնագավառների խնդիրների մաթեմատիկական մոդելները, որոնք նկարագրվում
են դիֆերենցիալ հավասարումների միջոցով:
3. Լուծելու գծային հաստատուն և փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումներ և
համակարգեր։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,

Արդյունավետ օգտագործել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

մաթեմատիկական ապարատը.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
8. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
9. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի մասնակցության
համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ և դրանց լուծման եղանակները:

2. Գոյության և միակության թեորեմի ձևակերպումը առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների
համար:
3. Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր:
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4. Գծային nրդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ:
5. Գծային nրդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր:
6. Գծային հաստատուն գործակիցներով nրդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ:
7. Գծային հաստատուն գործակիցներով nրդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր:
8. Անհամասեռ դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր, քվազի բազմանդամներ։
9. Կայուն բազմանդամներ և դրանց կիրառությունները ռադիոֆիզիկայում։
10. Կոմպլեքս ամպլիտուդի եղանակ։
11. Կայունություն ըստ Լյապունովի։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Л. С. Понтрягин, "Обыкновенные дифференциальные уравнения", М., Наука 1982г.

2.

Л. Э. Эльсгольц, " Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление ", М., Наука, 1969г.

3.

Հ․ Գ․ Ղազարյան, Ա․ Հ․ Հովհաննիսյան, Տ․ Ն․ Հարությունյան, Գ․ Ա․ Կարապետյան,
«Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ», Երևան 2002թ․։

4.

А. Ф. Филиппов, "Сборник задач по дифференциальным уравнениям", М. Наука 2000г.

1. 0501/Բ23
2. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
3. 9 կրեդիտ
4. 9 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-3, լաբ.-3
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում ուսանողներին հանգամամանալի գիտելիքներ
մատուցել

Էլեկտրական

և

մագնիսական

պրոցեսների

վերաբերյալ,

որոնք

հիմք

կծառայեն

մասնագիտության խորացված յուրացմանը միտված հետագա դասընթացների համար:
•
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերլուծել ու բացատրել էլեկտրական և մագնիսական պրոցեսների հիմնական օրինաչափությունները:

2. լուծել էլեկտրականություն և մագնիսականություն ոլորտին նվիրված խնդիրները:
3. լուսաբանել էլեկտրական և մագնիսական երևույթների փորձարարական հետազոտման եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. նկարագրել

էլեկտրական

և

մագնիսական

դաշտերի

բաշխվածության

սկզբունքներն

ու

առանձնահատկությունները վակումում և միջավայրում:
5. կառուցել էլեկտրական և մագնիսական շղթաներ՝ հոսանքի և լարման մեծությունները կապող
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արտահայտությունների օգնությամբ:
6. վերլուծել էլեկտրական և մագնիսական փոխկապակցվածությունն արտահայտող օրենքները:

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

օգտագործել էլեկտրականության և մագնիսականության առանցքային օրենքները ազդանշանների
մշակման սկզբունքների յուրացման ոլորտում:

2. կիրառել

էլեկտրադինամիկայի

հավասարումները

հեռահաղորդակցության,

հեռազննման

և

հեռակառավարման ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Ա2.
ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող
ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները.
Բ2.
աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում կիրառվող ժամանակակից
հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին, կատարում
են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
3. ուսանողները

լսարանում

կատարում

են

լաբորատոր

աշխատանքներ՝

օգտագործելով

արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

է

3

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրական լիքեր և դաշտ:
2.

Կուլոնի օրենքը և Գաուսի թեորեմը:

3.

Հաղորդիչներ, Օհմի օրենքը դիֆերենցիալ տեսքով ևԿիրխհովի կանոնները:

4.

Էլեկտրաունակություն:

5.

Հոսանի աղբյուրներ և էլեկտրոլիզ:

204

հարց,

յուրաքանչյուրը`

6.

Դիէլեկտրիկներ:

7.

Էլեկտրական դաշտի էներգիան:

8.

Հոսանքի մագնիսական ազդեցությունը:

9.

Ամպերի և Բիո Սավարի օրենքները:

10. Մագնիսական շրջապտույտի թեորեմը:
11. Մագնետիկներ:
12. Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթը:
13. Ինքնինդուկցիա, ինդուկտիվություն:
14. Մագնիսական դաշտի էներգիան:
15. Սկին և մագնիսամեխանիկական երևույթներ: Սպինի գաղափարը:
16. Շեղման հոսանք:
17. Մաքսվելի հավասարումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Электричество, Калашников С.Г., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 624 с.

2.

Сивухин Д.В., Общий курс физики. В 5 т. Том III. Электричество. М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2004

3.

MIT Course, Physics II: Electricity and Magnetism, https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02-physics-iielectricity-and-magnetism-spring-2007/

1. 0502/Բ04
5. 4 ժամ/շաբ.

2. Համակարգչային պրակտիկում
5. լաբ.- 4ժամ

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

3. 4 կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

•

Ծանոթացնել Matlab ծրագրային փաթեթի հետ,

•

ծանոթացնել գրաֆիկների և մակերևույթների կառուցման և հետազոտության մեթոդների հետ։

•

ծանոթացնել Matlab ծրագրավորման լեզվի հիմնական գաղափարների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Matlab ծրագրային փաթեթի հիմնական գաղափարների հետ ծանոթացում։
2. Պարզագույն խնդիրների մոդելավորում և գրաֆիկական ներկայացում։
3. Աշխատանք վեկտորների և մատրիցների հետ։

4. Ծրագրավորում Matlab ծրագրավորման լեզվով։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Կատարել հաշվարկներ Matlab ծրագրային փաթեթում։
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6. Կառուցել երկչափ և եռաչափ գրաֆիկներ, ստեղծել անիմացիոն պատկերներ։ Հետազոտել
գրաֆիկները։
7. Գրել սեփական ծրագրերը Matlab ծրագրավորման լեզվով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտագործել ստացված գիտելիքները ֆիզիկայի խնդիրներ լուծելիս, մոդելավորել և հետազոտել
ստացված լուծումները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող ազդանշանների
վիճակագրական և թվային մշակման արդի մեթոդները,
Բ4. կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում,
Գ1. հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. MatLab ծրագրի աշխատանքային միջավայրը։ Պարզագույն հաշվարկներ։
գործողություններ։ Թվերի տիպերը։ Ներդրված փոփոխականներ և ֆունկցիաներ։

Թվաբանական

2. Աշխատանք վեկտորների հետ։ Թվաբանական գործողություններ վեկտորների հետ։ Դիմումը
վեկտորի տարրերին։
3. Մեկ փոփոխականից կախված ֆունկցիաների գրաֆիկական ներկայացումները։ Գրաֆիկների
կառուցումը գծային և լոգարիթմական մասշտաբներով։ Գրաֆիկների և գրաֆիկական
պատուհանների ձևավորման հրամանները։ Գրաֆիկների կառուցումը բևեռային կոորդինատական
համակարգում։ Պարամետրական գրաֆիկներ։ Կետի շարժման ընթացքի ուսումնասիրությունը։
4. Աշխատանք մատրիցների հետ։ Թվաբանական գործողություններ մատրիցների հետ։ Հակադարձ
մատրից։ Հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծում։
5. Եռաչափ գրաֆիկներ։ Մակերևույթների կառուցումը և ձևավորումը։ Կոնտուրային գրաֆիկներ։
Պարամետրական մակերևույթներ։ Տարբեր կոորդինատական համակարգերի կոորդինատական
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մակերևույթների կառուցում։
6. Ծրագրավորումը Matlab-ում։ M-ֆայլեր և M-ֆունկցիաներ։ Համեմատության և տրամաբանական
օպերատորներ։ if/else պայմանի օպերատոր։ switch-case ընտրման օպերատոր։ while և for ցիկլի
օպերատորներ։ Ներդրված ցիկլեր։ Աշխատանք տողերի հետ։ Աշխատանք ֆայլերի հետ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Տ․Ա․ - Ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը Matlab
միջավայրում։ Matlab միջավայրի կառուցվածքը։ Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2016
2. Ануфриев И. - Самоучитель Matlab 5.3/6.х, БХВ-Петербург, 2002.
3. Andrew Knight - Basics of Matlab And Beyond, CRC Press LLC, 2000.

1. 0504/Բ12
4. Կոմպլեքս անալիզ
4. 5 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ
5. դաս-2 ժամ; գործ3ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
•

Ծանոթացնել կոմպեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմնական գաղափարներին,

•

Ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում այդ տեսությունը կիրառության հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կոմպլեքս թվերի հետ կատարվող գործողությունները,
2. ներկայացնելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները,
3. լուսաբանելու մնացքների տեսության էությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու կոմպլեքս թվերի հետ կատարվող գործողությունները,
2. Վերլուծելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները,
3. Կիրառելու մնացքների տեսությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
4. Արդյունավետ օգտագործել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

մաթեմատիկական ապարատը.
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և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

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

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

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կոմպլեքս թցեր, գործողություններ դրանց հետ։
2. Մուվրի բանաձև։
3. Կոմպլեքս թվային հաջորդականության սահմանը, կոմպլեքս անդամներով շարքեր։
4. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիա, սահմանը, անընդհատությունը։
5. Կոմպլեքս ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ և շարքեր, դրանց զուգամիտության
հայտանիշները։
6. Կոմլպեքս փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը, Կոշի-Ռիմանի պայմանները,
անալիտիկ ֆունկցիա։
7. Կոմպլեքս ինտեգրալ, հատկությունները։
8. Կոշիի ինտեգրալային թեորեմը, դրա ընդհանրացումները։
9. Մորերայի թեորեմը։
10. Վայերշտրասի թեորեմները անալիտիկ ֆունկցիաների համար։
11. Աստիճանային շարքեր, դրանց հատկությունները և զուգամիտությունը։
12. Աստիճանային շարքի գումարի անալիտիկությունը։
13. Թեյլորի շարք, անալիտիկ ֆունկցիայի զրոները, միակության թեորեմը, Կոշիի
անհավասարությունները, Լիուվիլի թեորեմը։
14. Լորանի շարք։
15. Մնացքի գաղափարը, հաշվումը բևեռի դեպքում, հիմնական թեորեմը։
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16. Ինտեգրալի հաշվումը մնացքների օգնությամբ։
17. Կոնֆորմ արտապատկերումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ю. В. Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин, "Лекции по теории функций комплексного
переменного", Учеб. для инж.-физ. и физ.-техн. спец. вузов, Наука, Москва, 1989г.

2.

М. А. Лаврентев, Б. В. Шабат, "Методы теории функций комлексного переменого",

3.

А. В. Бицадзе, "Основы теории аналитических функции комплексного переменного", М. Наука, 1984г.

4.

Ա․

Ա․

Կիտբալյան,

Ս․Ա․

Հակոբյան,

Լ․

Վ․

Միքայելյան,

«Կոմպլեքս

փոփոխականի

ֆունկցիաների տեսության խնդիրներ և վարժություններ», Երևան, 1990թ․։

1. 0401/Բ01
1.

2. Օպտիկա

6ժամ/շաբ.

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

3. 6 կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել օպտիկական երևույթների հետ կապված՝ հիմնարար փորձերին և
պատկերացումների զարգացմանը,

•

Ծանոթացնել լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությանն ու փորձարարական հիմունքնարին,

•

Ծանոթացնել լույսի քվանտային բնույթին և փորձերին, որոնք հիմնաքվորում են դրանք,

•

Ծանոթացնել փորձարարական օպտիկայի հնարավորություններին և դրանց կիրառությանը
պածտպանական համակարգերում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու օպտիկական երևույթներն ու դրանց հետ կապված հիմնարար փորձերը մարդկային
մտածողության փոփոխության տեսանկյունից,
2. լուսաբանելու լույսի ինտերֆերենցի, դիֆրակտի ու դիսպերսի հետ կապված դասական երևութները,
3. մեկնաբանելու լույսի քվանտային բնույթի հետ կապված դասական երևույթներն ու փորձերը,
4. կունենա գիտելիքներ և իմացություն առօրյայում և պաշտպանական համակարգերում դասական
օպտիկական երևույթները ստեղծագործաբար օգտագործելու :

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությունը,
2. կիրառելու լույսի քվանտային տեսությունը,
3. կունենա օպտիկական երևույթները վերլուծելու և եզրակացություններ անելու ունակություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. օպտիկական երևույթների հետ կապված կարող է՝ օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկույթ
հայթայթել և վերլուծել,
2. Հմտորեն օգտագործել օպտիկական երևույթները հետազոտական և պաշտպանական
համակարգերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող

ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց
է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. ուսանողները լսարանում կատարում են իրական՝ ոչ երևակայական (ոչ վիրտուալ) լաբորատոր
աշխատանքներ, օգտագործելով դասական և ժամանակակից սարքավորումներ և միջոցներ:
4. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Համառոտ

պատմական

ակնարկ:

Լույսի

տարածման

վերջավոր

արագությունը:

փորձարարական հիմունքները:
2.

Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք:

3.

Յունգի փորձը: Լուսային ալիքի երկարությունը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը:

4.

Լույսի ինտերֆերենցը: Ինտերֆերաչափ:

5.

Լույսի դիֆրակտը: Ֆրենալի գոտիները: Պուասոնի բիծը:

6.

Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ:
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ՀՀՏ

7.

Ֆրենելի բանաձևերը: Լույսի լրիվ ներքին անդրադարձումը: լուսատարներ: Գաղափար օպտիկական
կապի մասին:

8.

Լույսը միջավայրում: Լույսի դիսպերսը: Պրիզման որպես սպեկտրային սարք: Սպեկտրաչափ:

9.

Լույսի ֆիզիկական բնույթը. սև մարմնի ճառագայթումն ու օրենքները: Լույսի քվանտ: Պլանկի
հաստատուն:

10. Ֆոտոէֆեկտը, Ստոլետովի փորձերը: Ֆոտոէֆեկտի բացատրությունը: Ֆոտոէֆեկտի կիրառությունները:
11. Լույսի ճառագայթումն ու կլանումը ատոմների կողմից: Էյնշտեյնի գործակիցները:
12. Լույսի ուժեղացումը, լազերներ:
13. Մեծ ինտենսիվություններ: Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. М. Саржевский. Оптика. Полный курс, 2018.
2.

Е. И. Бутиков. Оптика, М. Высшая школа, 1986.

3.

Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том IV. Оптика, 2006.

4.

Г. С. Ландсберг. Оптика. Учебное пособие, 2017.

5.

Ë.Â. Òàðàñîâ. Ââåäåíèå â êâàíòîâóþ îïòèêó. Ì. Âûñøàÿ øêîëà, 2014.

1. 0502/Բ22
5.

2. Դասական էլեկտրադինամիկա

5 ժամ/շաբ.

3. 5 կրեդիտ

5. դաս.-3ժամ, գործ.-2ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությանը,
•

ուսուցանել Մաքսվելի հավասարումներն ու նրանցից բխող օրինաչափությունները,

•

ձևավորել տեսական բազա կիրառական խնդիրների լուծման համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու էլեկտրամագնիսական երևույթների մաքսվելյան տեսությունը,
2.

լուսաբանելու նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությունը,

3.

լուծելու էլեկտրամագնիսական երևույթներին վերաբերվող տարբեր խնդիրներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելու Մաքսվելի հավասարումները,

5.

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ էլեկտրամագնիսական երևույթներին վերաբերվող
խնդիրների լուծման համար,
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6.

կիրառելու նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությունը,

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

արդյունավետ օգտագործելու տեսությունը կիրառական համապատասխան խնդիրների լուծման
համար,

8.

օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Բ2. աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում կիրառվող ժամանակակից
հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,
Գ1. հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրադինամիկայի մաթեմատիկական ապարատը։
2. Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը վակուումում: Մաքսվելի
հավասարումները միջավայրերում։
3. Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլների բևեռացումը: Լարմորի թեորեմը և դիամագնիսացումը:
Պարամագնիսացումը։
4. Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային ինվարիանտությունը: Լորենցի
նորմավորման պայմանը։ Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի հավասարումների
սահմանային պայմանները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան, Պոյնտինգի վեկտորը:
5. Էլեկտրաստատիկ դաշտ։ Պուասսոնի հավասարման լուծումը։ Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի
մուլտիպոլները: Էլեկտրաստատիկայի եզրային խնդիրները։ Արտացոլման մեթոդը։ Ստատիկ
կետային լիցքերի համակարգի անկայունությունը (Իրնշոուի թեորեմը)։ Մագնիսաստատիկայի
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հիմնական խնդիրները։
6. Քվազիստացիոնար երևույթները: Անցումային պրոցեսները RLC գծային շղթաներում։ Սկին էֆեկտը:
7. Դալամբերի հավասարումները: Ուշացող պոտենցիալներ: Դիպոլային ճառագայթում:
Ճառագայթման դիֆերենցիալ ինտենսիվությունը: Լրիվ ինտենսիվություն: Ճառագայթման
անկյունային բաշխման դիագրամը:
8. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկում: Մոնոքրոմատիկ հարթ
ալիք: Փուլային և խմբային արագություններ: Բևեռացում: Էլեկտրամագնիսական ալիքների
տարածումը անսահմանափակ համասեռ հաղորդչում:
9. Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը։ Լորենցի ձևափոխությունները
կոորդինատների, ժամանակի և արագության համար։ Լորենցյան կրճատման բանաձևը։ Սեփական
ժամանակ։ Ինտերվալի ինվարիանտությունը։ Քառաչափ կոորդինատներ։ Լորենցի մատրից։
Քառաչափ արագություն, արագացում։ Իմպուլսի-էներգիայի քառաչափ վեկտորը։
10. Հոսանքի խտության քառաչափ վեկտորը։ Քառաչափ պոտենցիալներ։ Էլեկտրամագնիսական
դաշտի Fik թենզորը: Մաքսվելի հավասարումները թենզորական տեսքով։ A ,  պոտենցիալների և
 
E , B դաշտերի ձևափոխությունները՝ մի համակարգից մյուսին անցնելիս։ Հաճախության

ձևափոխությունը։ Դոպլերի երկայնական և լայնական էֆեկտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վարդանյան Յու.Լ., Էլեկտրադինամիկա, ԵՊՀ հրատ., 2000
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М., 1973
3. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н., Классическая электродинамика, М., 1985
4. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике, М., 1970
5. Ալավերդյան Գ.Բ., Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք, ԵՊՀ հրատ. 1984
6. Ալավերդյան Գ.Բ., Հարությունյան Ա.Ս., Վարդանյան Յու.Լ. Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների
ժողովածու, մաս 1, Երևան, Դար հրատ. 2006

1. 0501/Բ24
4. 6 ժամ/շաբ.

2. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-1
5. դաս.-3ժամ, գործ.-3ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

•

ուսանողներին ներկայացնել գծային շղթաների հաշվարկման եղանակները

•

ծանոթացնել ժամանակային և հաճախային տիրույթներին հաշվարկման մեթոդաբանության հետ,

•

լուսաբանել ռադիոտեխնիկական հանգուցային շղթաների բնութագրերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ռադիոտեխնիկական շղթաների հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
2. ծանոթ կլինի լայնորեն օգտագործվող ռադիոտեխնիկական սարքավորումների հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
213

1. Կկարողանա հաշվարկել պարզագույն գծային էլեկտրական շղթաները և նրանց բնութագրերը
2. Կկարողանա նախագծել և կառուցել ռադիոտեխնիկական գծային շղթաներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կկարողանա հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.
ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող
ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները.
Բ1.
կիրառել հեռահաղորդակացության և ազդանշանների մշակման ոլորտին անհրաժեշտ
մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Փոփոխական հոսանքի անցումը ռադիոտեխնիկական շղթաների պարզագույն տարրերով:
6. Շղթաների հաշվարկը հաճախային և ժամանակային տիրույթներում:
7. Ֆունկցիոնալ ռադիոտեխնիկական շղթաներ (տատանողական կոնտուր, զտիչ և այլն):
8. Ալիքային պրոցեսները բաշխված պարամետրերով շղթաներում: Երկար գծեր, նրանց
համաձայնեցման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics Handbook, J.Whitaker, 2005.
2. А.А Харкевич, Основы радиотехники. М., 2007.
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3. С.И. Баскаков, Радиотехнические цепи и сигналы, М. 2002.
4. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков, Теоретические основы радиотехники. М., 2002
5. W. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, 2012.
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1. 0501/Բ25
2. Հեռահաղորդակցության հիմունքներ- 1
3. 7 կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս 3ժամ, գործ-3ժամ
6. 4-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության հիմունքներին, ժամանակակից թվայի
կապի սկզբունքներին

•

ծանոթացնել անալոգային ազդանշանների թվայնացման հիմունքներին

•

ներկայացնել թվային կապի համակարգերում սխալների առաջացման պատճառները և դրանց
գնահատման մեթոդները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. ներկայացնել թվային հեռահաղորդակցության հիմունքները.
4. ներկայացնել հեռահաղորդակցական համակարգերում անալոգային ազդանշանների
թվայնացման եղանակները.
5. մեկնաբանել թվային կապի համակարգերում սխալների առաջացման պատճառները և դրանց
գնահատման մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. իրականացնել թվային կապի համակարգի հիմնական հանգույցների հաշվարկ.
7. գնահատել ազդանշանների թվայնացման որակը և այդ ընթացքում ի հայտ եկող սխալների
հայտնվելու հավանականությունը.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

պարզաբանել

հեռահաղորդակցության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

վերաբերող

ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Ա4.

ներկայացնել

սկզբունքները,

տվյալների

համակարգչային

փոխանցման
ցանցերի

ժամանակակից

կառուցման,

համակարգերի

շահագործման

և

կառուցման
կառավարման

գործընթացներում
Բ3. կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ազդանշանների

տեսակները՝

անալոգային,

թվային,

դրանց

առանձնահատկությունները.

համեմատություններ:
2.

Անալոգային ազդդանշանի թվայնացում: Դիսկրետացում ըստ ժամանակի. Նայքվիստի չափանիշ:

3.

Քվանտացում, քվանտացման աղմուկներ, կոմպանդացում:

4.

PCM, PAM, PWM, PDM կոդավորումեր: PCM կոդերի տարատեսակները (NRZ, RZ, Բi-phi):

5.

Դետերմինացված և պատահական ազդանշաններ:

6.

Աղմուկներ, ադիտիվ սպիտակ գաուսյան աղմուկ (AWGN):

7.

Թվային ազդանշանների ընդունում, մաքսիմալ ճշմարտանմանության չափանիշ, սխալ բիթ
հայտնվելու հավանականություն (BER):

8.

Համաձայնեցված զտում: Կոհերենտ և ոչ կոհերենտ ընդունման եղանակները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.

3.

Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” Cambridge University Press, 2005.

4.

M Pischella, D. Le Ruyet, “Digital Communications 1,2”, Wiley 2015.
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2. Հեռահաղորդակցության հիմունքներ- 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ կիսամյակ աշնանային

5. դաս- 2 ժամ, լաբ-2ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության հիմունքներին, ժամանակակից թվայի կապի
սկզբունքներին

•

ծանոթացնել թվային կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլման եղանակներին

•

ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տեսակները առկա հիմնախնդիրները, դրանց լուծման
ուղիները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել թվային հեռահաղորդակցության հիմունքները.
2. մեկնաբանել հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլման
եղանակները.
3. ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տեսակները, առկա հիմնախնդիրները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել թվային կապի համակարգի ռադիոտեխնիկական հանգույցների հաշվարկ.
5. գնահատել թվային կապի հակակարգի թողունակությունը, որակը, սխալների հայտնվելու
հավանականությունը.
6. կիրառել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների հաշվարկի եղանակները հաշվի
առնելով համակարգի առանձնահատկությունները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող ֆիզիկական
երևույթները, պրոցեսները.
Ա3.

պարզաբանել անլար (օր. բջջային կապ) և լարային (օր. օպտիկամալուխային կապ) կապի

համակարգերում առկա հիմնախնդիրներն ու ուղենշել դրանց լուծման եղանակները.
Բ3. կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
Գ3. աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միջսիմվոլային ինտերֆերենցիա, դրա հաղթահարման Նայքվիստի եղանակը: Նայքվիսիտի
իդելական զտիչ, Նայքվիսիտի իմպուլսներ: Բարձրացված կոդինուսոիդալ զտիչ (RC filter):
2. Շենոնի թեորեմ, Շենոնի սահման:
3. Թվային մոդուլման եղանակներ ( ASK, FSK, PSK, CPM, APSK, QAM, OQPSK, DQPSK, π/4 QPSK,
GMSK, OOK); BPSK կոհերենտ և ոչ կոհերենտ ընդունում, բիթի սխալի հավանականությունը:
4. Կապուղիների դասակարգում: Կանալային կոդավորում: Բլոկային, փաթույթային կոդեր:
5. Բազմակի մուտքի իրականացումը թվային համակարգերում (TDMA, FDMA, SDMA, PDMA, CDMAFHSS, DSSS)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.
2. S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.
3. Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” Cambridge University Press, 2005.
4. M Pischella, D. Le Ruyet, “Digital Communications 1,2”, Wiley 2015.

1. 0504/Բ17
2. Գիտափորձի ավտոմատացում
3. 5կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. սեմ-1ժամ, լաբ-4ժամ
6. 5-րդ կիսամյակ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի
իրականացման մասին
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•

ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրը

•

ծանոթացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրում տվյալների ներմուծման, մշակման և արտածման
հնարավորություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի իրականացման մեխանիզմները.
2. ներկայացնել LabVIEW ծրագրային միջավայրի հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել LabVIEW ծրագրային
ըմդունման համար.

միջավայրը

տարատեսակ

ազդանշանների

գեներացման և

4. իրականացնել ռադիոտեխնիկական խնդիրների մոդելավորում LabVIEW ծրագրային միջավայրում
5. կիրառել LabVIEW ծրագրային միջավայրը ազդանշանների/տվյալների մշակման գործընթացում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.
մեկնաբանել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող ազդանշանների
վիճակագրական և թվային մշակման արդի մեթոդները.
Բ4.
կիրառել
ժամանակակից
ծրագրավորման
լեզուներ
և
ծրագրային
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում.

փաթեթներ

Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

աղբյուրներից

դասախոսը լսարանում վարում է լաբորատոր պարապմունք, անց է կացնում քննարկում, տալիս
համապատասխան ցուցումներ, ներկայացնում է տիպական օրինակներ

•

ուսանողները կիրառում են ստացած գիտելիքները, ինքնուրույն կազմում են ծրագրեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ընդհանուր ծանոթացում National Instrument-ի (NI) LabVIEW ծրագրային փաթեթի հետ:
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2.

Տվյալների տեսակները LabVIEW-ում

3.

Պայմանական հրամաններ, ցիկլեր, տեղաշարժող ռեգիստր

4.

Միաչափ և երկչափ զանգվածներ, կլաստերներ

5.

Լոկալ և Գլոբալ փոփոխականներ: Հատկությունների հանգույցներ: Ենթածրագրերի հայտարարում և
կիրառում:

6.

Իրադարձությունների կազմակերպում (Fram Structure, Event Structure) LabVIEW-ում

7.

Ազդանշանների և աղմուկների գեներացում, ազդանշանների մշակում (Waveform Generation,
Waveform Measurement, Signal Generation, Signal Operation, Filters, Spectral Analysis)

8.

Տվյալների ներմուծում համակարգիչ, մշակում. տվյալների արտածում համակարգչից կիրառելով
National Instrument-ի (NI) տիպական սարքավորումները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дж. Тревис, «LabVIEW для всех», Москва, 2005.
2. Bitter, Rick, Taqi Mohiuddin, Matthew R. Nawrocki, «LabVIEW Advanced Programming Techniques», 2-nd
edition, Taylor & Francis Group, LLC 2007.
3. Cory L. Clark, «LabVIEW Digital Signal Processing, and Digital Communications», The McGraw-Hill
Companies, 2005.

1. 0502/Բ03
2. 3 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական Էլեկտրադինամիկա
5. դաս.-1, լաբ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

•

ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրադինամիկայի տիպային խնդիրների լուծման թվային
եղանակների հետ,

•

ուսուցանել էլեկտրադինամիկական համակարգերի բնութագրերի հաշվարկի թվային եղանակները,

•

հմտություններ ձևավորել էլեկտրադինամիկական համակարգերում երևույթների համակարգչային
մոդելավորման ուղղությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու էլեկտրադինամիկական համակարգերի համակարգչային մոդելավորման եղանակները,

2.

լուսաբանելու էլեկտրադինամիկական երևույթների համակարգչային մոդելավորման առանձնա-
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հատկությունները,
3.

ներկայացնելու և վերլուծելու առանձին էլեկտրադինամիկական համակարգերի մոդելավորման
արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները տարբեր էլեկտրադինամիկական
բնութագրերի համակարգչային որոշման համար,

համակարգերի

5.

կիրառելու համակարգչային ծրագրային փաթեթները էլեկտրադինամիկական
վերաբերյալ խնդիրների լուծման համար,

համակարգերի

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

արդյունավետ օգտագործելու էլեկտրադինամիկական համակարգերի ուսումնասիրման համակարգչային միջոցները

7.

կիրառելու ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ բաժինների ուսումնառության մեջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. պարզաբանել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ոլորտին վերաբերող
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.
Բ4. կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
հեռահաղորդակցական համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում,
Գ1. հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, լաբորատոր պարապմունքի ժամերին անց է
կացնում քննարկում և համապատասխան խնդիրների լուծում համակարգչի միջոցով,

2.

Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,

3.

Լսարանից դուրս` հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը երկար գծերում: Էլեկտրամագնիսական էներգիայի
հաղորդման համակարգերի դասակարգումը:

2.

Էլեկտրամագնիսական ալիքները իդեալական հաղորդիչ գծերում: Հեռագրական հավասարումների
հիմնական
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հատկությունները:

Երկար

գծերի

բնութագրիչների

հաշվարկը:

Հեռագրական

հավասարումների կիրառելիության սահմանները: Միահաղորդալար գծեր:
3.

Ալիքատարներում էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հատկությունները: Էլեկտրական և
մագնիսական ալիքները ալիքատարներում: Էլեկտրամագնիսական ալիքների համակարգը
ուղղանկյուն և գլանային ալիքատարներում: Ալիքատարներում ալիքների տարածումն ու մարումը:
Կոաքսիալ և շերտավոր գծերի ալիքատարային հատկությունները:

4.

Էլեկտրամագնիսական ալիքների դանդաղեցումը դիէլեկտրիկներով: Դանդաղ
էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Վերջավոր հաղորդականությամբ հաղորդալարի երկայնքով
մակերևութային ալիքների տարածումը: Ալիքները դիէլեկտրական կառուցվածքներում: Ալիքները
դիէլեկտրական խողովակներում:

5.

Էլեկտրամագնիսական ալիքների գրգռումը տված աղբյուրներով: Լորենցի լեմման և
փոխադարձության թեորեմը էլէկտրական դիպոլների համար: Մագնիսական դիպոլներ,
փոխադարձության թեորեմը դրանց համար: Ալիքատարների գրգռումը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Вайнштейн Л.А., Электромагнитные волны, М.: Радио и связь, 1988

2.

Богомолов Г.Д., Прикладная электродинамика, Учебное пособие , М.: МФТИ, 2014

3.

Баскаков С.И. ,Электродинамика и распространение радиоволн, М.: Высш. шк. 1992

4.

Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн, Учебное пособие
для вузов. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989

5.

Майер Р.В. Компьютерное моделирование физических явлений, ГГПИ, 2009

6.

Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB, Изд-во
Горячая Линия - Телеком, 2003

1. 0501/Բ28
2. Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ-2
5.
4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, լաբ.-2ժամ
6. 5-րդ կիսամյակ աշնանային

3. 5 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել ոչ գծային շղթաների ուսումնասիրման եղանակները,

•

ծանոթացնել ռադիոընդունիչ և ռադիոհաղորդիչ համակարգերում կիրառվող ոչ գծային հիմնական
հանգույցների հետ,

•

լուսաբանել տատանումների տեսության հիմնական խնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ռադիոտեխնիկական ոչ գծային շղթաների հաշվարկման մեթոդաբանությունը,
2. ծանոթ կլինի լայնորեն կիրառվող ոչ գծային ռադիոտեխնիկական շղթաների հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3. Կկարողանա հաշվարկել լայնորեն օգտագործվող ոչ գծային էլեկտրական շղթաները,
4. Կկարողանա նախագծել կապի խնդիրների համար նախատեսված ռադիոտեխնիկական ոչ գծային
շղթաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Կկարողանա հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.
ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող
ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները.
Ա4.
ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքները,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման գործընթացներում
Բ1.
կիրառել հեռահաղորդակացության և ազդանշանների մշակման ոլորտին անհրաժեշտ
մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ալիքատարներ և ծավալային ռեզոնատորներ,
2.

Ոչ գծային շղթաների ուսումնասիրման եղանակներ,

3.

Ֆունկցիոնալ ռադիոտեխնիկական ոչ գծային շղթաներ (մոդուլյատոր, դետեկտոր,
հաճախության փոխակերպիչ, և այլն):

4.

Մոդուլման եղանակներ, նրանց առավելությունները և թերությունները,

5.

Հետադարձ կապի ազդեցությունը ուժերարարներում,

6.

Գեներատորներ և նրարնց ուսումնասիրությունը տատանումների տեսության
շրջանակներում, փուլային պատկեր:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics Handbook, J.Whitaker, 2005.
2. А.А Харкевич, Основы радиотехники. М., 2007.
3. С.И. Баскаков, Радиотехнические цепи и сигналы, М. 2002.
4. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков, Теоретические основы радиотехники. М., 2002
5. Ղազարյան Ռ.Ա. Ռադիոտեխնիկական ոչ գծային և պարամետրական շղթաների տեսություն, Եր., 1987
1. 0504/Բ19
2. Ինֆորմացիայի տեսութուն և կոդավորում
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս- 3ժամ, լաբ-2ժամ
6. 5-րդ կիսամյակ աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 5 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ինֆորմացիայի տեսության և կոդավորման տարրերին

•

ծանոթացնել թվային կապի համակարգերում կիրառվող կապուղու կոդավորման թեորեմներին

•

ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տվյալների առանց կորուստների և կորուստներով
սեղմման եղանակները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը (էնտրոպիան, փոխադարձ ինֆորմացիա և
այլն) և թեորեմները
2. մեկնաբանել ինֆորմացիայի և էնտրոպիայի փոխհարաբերակցությունը, թվային կապի
համակարգերում կիրառվող կապուղու կոդավորման եղանակները.
3. ներկայացնել թվային կապի համակարգերի տվյալների առանց կորուստների և կորուստներով
սեղմման եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել էնտրոպիան և գնահատել կապուղու թողունակությունը.
2. գնահատել
կոդավորման
տեսակի
ընտրության
նպատակահարմարությունը,
աղմկականունության
աստիճանը,
սխալների
հայտնաբերման
և
ուղղման
հնարավորությունները
3. կիրառել և տարանջատել տվյալների առանց կորուստների և կորուստներով սեղմման
ալգորիթմները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.
պարզաբանել ինֆորմացիայի տեսության տարրերը և աղմկակայուն կոդավորման եղանակները.
Բ3.
կառավարել և վերահսկել
ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի
համակարգերը.
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Գ1.
հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր
տեղեկատվություն և վերլուծել դրանք.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

աղբյուրներից

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը: Հաղորդակցությունների ձևափոխություն:

2.

Էնտրոպիայի հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ:

3.

Աղմկող կապուղիների տեսակները, մոդելները (բինար, գաուսյան, առանց հիշողության և
հիշողությամբ կաուղիներ)

4.

Շենոնի թեորեմ, Շենոնի սահման:

5.

Տվյալների սեղմման հիմնական դրույթները և ալգորիթմները:

6.

FEC կոդեր: Գծայի բլոկային կոդեր:

7.

Փաթույթային կոդեր:

8.

Ցիկլիկ կոդեր

9.

Ռիդ Սոլոմոնի կոդեր: Հաֆմանի կոդավորում:

10. Վիտերբիի կոդեր: Հեմինգի կոդեր:
11. Տուրբոկոդեր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Gallager, R. Information Theory and Reliable Communication. New York: John Wiley and Sons, 1968
2. Reza, F. An Introduction to Information Theory. New York: McGraw-Hill 1961. New York: Dover 1994.
3. James V Stone, “ Information Theory: A Tutorial Introduction” 2015
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4. B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.

1. 0501/Բ30
2. Ծրագրավորվող էլեկտրոնային սարքեր
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, գործն.-1ժամ, լաբ-1ժամ
6. 5-րդ՝աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներին (VHDL,
Verilog)

•

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

•

ներկայացնել VHDL լեզվի կառուցվածքը, էլեկտրոնային համակարգերի տարրերի նկարագրման
եղանակները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

մոդելավորման

6. նախագծել էլեկտրոնային սարքերը կիրառելով ծրագրավորման VHDL լեզուն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
4. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների հիմնական
սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքները,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման գործընթացներում
Բ4.

կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ հեռահաղորդակցական
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համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում.
Գ3.

աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:

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

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5.

Էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներ VHDL, Verilog:Անալոգային, թվային և
խառը էլեկտրոնային համակարգեր,թվային համակարգերի մոդելավորում: Վարքային տարրեր:
Կառուցվածքային տարրեր: Ստուգման համակարգեր: Վերլուծություններ և գործարկում

6.

VHDL լեզվի համեմատությունը ալգորիթմական լեզուների հետ: Մեկնաբանություններ,
նույնացուցիչներ, հանգուցային բառերը, տվյալների տեսակները:

7.

Սկալյար տեսակներ: Ենթատեսակներ: Ամբողջ թվերի տեսակներ: Սահող ստորակետով թվերի
տեսակներ: Ֆիզիկական մեծությունների տեսակներ, Ժամանակի տեսակներներ: Թվակրկվող
տեսակներ: Նշաններ, Բուլյան, “Standard Logic” տեսակներ:

8.

Հաջորդական արտահայտութուններ: Զանգվածի տեսակներ և օպերատորներ: Մոդելավորման
հիմնարար կառույցները, ենթածրագրեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Douglas L. Perry, “VHDL: Programming by Example”, McGraw-Hill 2002.
5. Pter J. Ashenden, Jim Lewis, “The designer’s guide to VHDL, Third Edition,” Elseiver Inc. 2008.
6. Samir Palnitkar, “Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition,” Prentice Hall PTR
2003.

1. 0501/Բ31
2. Սխեմատեխնիկայի հիմունքներ
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գործ.-1, լաբ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկայի հիմունքներին ու սխեմաների
նախագծման ժամանակակից տեխնոլոգիական մակարդակին:
• սովորեցնել նախագծել և կառուցել պարզագույն էլեկտրոնային սխեմաներ հիմնվելով նախագծվող
սարքի կամ հանգույցի սկզբունքային առանձնահատկությունների վրա:
• մոդելավորել և վերլուծել նախագծվող և արդեն պատրաստի սարքերի առանձին հանգույցները
նմանակաման արդի համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ:
• ուղենշել սխեմատեխնիկայում հնարավոր գործածության ոլորտները և զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել անալոգային և թվային շղթաների տարրերի դերն ու աշխատանքի սկզբունքները:

2. լուսաբանել թվա-անալոգային սխեմաներում ընթացող պրոցեսները և

առկա խնդիրների լուծման

եղանակները:
3. ներկայացնել թվային սխեմատեխնիկայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. տարանջատել սխեմատեխնիկայիում հիմնական ուղություները և բաժիները:
8. վերլուծել սխեմատեխնիկայում առկա հասանելի տվյալների բազան՝ համապատասխան օպտիմալ
նախագծման և գործառման նպատակով:
9. կողմնորոշվել

և

գնահատել

էլեռկտրոնային

սխեմատեխնիկայի

զարգացման

խոստումնալից

ուղղությունները և հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և մոդելավորման
առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:
11. առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.
ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող
ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները.
Ա4.
ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքները,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման գործընթացներում,
Բ2.
աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում
հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,

կիրառվող

ժամանակակից

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
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քննարկումներ:
6. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին, կատարում
են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
7. ուսանողները

լսարանում

կատարում

են

լաբորատոր

աշխատանքներ՝

օգտագործելով

արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու

ընթացիկ

քննությունները

գրավոր

են

4

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրական շղթաների տարրերը:
2. Հիմնական տոպոլոգիական հասկացությունները սխեմատեխնիկայում:
3. Կիրխհովի օրենքներ, վերադրման սկզբունք, համարժեք երկբևեռի թեորեմա:
4. Օպերացիոն ուժեղարարներ:
5. Անցումային պրոցեսները էլեկտրական շղթաներում:
6. Ինտեգրող և դիֆերենցող շղթաներ:
7. Հիմանական հասկացությունները և սահմանումները ազդանշաների տեսությունում
8. Թվային ինֆորմացիայի փոխանցման ազդանշաններ
9. Կոդի հասկացություն
10. Տրամաբանական ֆունկցիաներ և դրանց սխեմատեխնիկական իրականացումը
11. Տրանզիստորային բանալիներ, արագագործություն
12. Տրամաբանական

տարրեր՝

Կոմպլիմենտար

մետաղ-օքսիդ-լիսահաղորդիչ

(ՄՕԿ-ԿՄՕԿ)

կառուցվածքների հիման վրա
13. Կոմբինացված սարքեր
14. Թվային սարքերի հիմնական հանգույցները (տրիգերներ, գրանցիչներ, հաշվիչներ, գումարիչներ)
15. Էլեկտրոնային սարքերի նախագծման հիմնական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. P. Horowits and W. Hill, "The art of Electronics", 2 nd ed. Cambridge University Press, London, 1989.
2. Г. И. Волович, "Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств", Додэка-XXI, Москва,
2005.
3. N Kularatna, "Electronic Circuit Design: From Concept to Implementation", CRC Press, New York, 2008.
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1. 0504/Բ24
2. Ազդանշանների թվային մշակման հիմունքներ
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գործն.-1, լաբ.-2
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• ծանոթացնել ազդանշանների թվային մշակման հիմունքների և հիմնական գաղափարների հետ,
• պարզաբանել փաթեթի գաղափարը ու նրա նշանակությունը ազդանշանների թվային մշակման համար,
• ներկայացնել ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխությունը և նրա հաշվման արագ ալգորիթմը,
• բացատրել թվային զտիչների նախագծման եղանակները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Լուսաբանել թվային զտիչների ելքի հաշվումը տրված մուտքով:

2. Բացատրել Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխության նշանակությունը ազդանշանների թվային մշակման
հարցում:
3. Ներկայացնել թվային զտիչի փոխանցման ֆունկցիայի կառուցվածքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվել թվային ազդանշանի Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխությունը:
2. Կիրառել տարբեր եղանակներ թվային զտիչ նախագծելու համար:
3. Կառուցել պահանջվող հատկություններով օժտված թվային զտիչի փոխանցման ֆունկցիան։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.

մեկնաբանել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող ազդանշանների

վիճակագրական և թվային մշակման արդի մեթոդները.
Բ1.

կիրառել

հեռահաղորդակացության

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

մաթեմատիկական ապարատը.
Գ1.

հայթայթել

մայրենի

լեզվով

գրված

ինչպես

նաև

օտարալեզու

տարբեր

աղբյուրներից

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

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

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
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3. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի մասնակցության
համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային համակարգեր:

1.

2. Ֆուրիեի ձևափոխություն:
3. Անընդհատ ազդանշանի դիսկրետացման պարբերությունը, Նայկվիստի թեորեմը:
4. Անընդհատ ազդանշանի վերականգնումը:
5. Կոտելնիկով‐Շենոնի թեորեմը:
6. Պարզագույն թվային զտիչներ:
7. Վերջավոր իմպուլսային բնութագրիչ ունեցող զտիչների նախագծումը:
8. Գծային փուլ ունեցող զտիչների նախագծումը։
9. Օպտիմալ զտիչների նախագծումը։
10. Անվերջ իմպուլսային բնութագրիչ ունեցող զտիչների նախագծումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

А. И. Солонина и др., "Основы цифровой обработки сигналов". С.-П. 2003г.

2. Monson H. Hayes, "Digital signal processing". Schaum's outline series. McGRAW-Hill, 1999.
3. Sanjit K. Mitra, " Digital signal processing ". McGRAW-Hill, 2000.

1. 0501/Բ01
2. Վիճակագրական ռադիոֆիզկիա
3. 5 կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, գործ-1ժամ, լաբ.-2ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել վիճակագրական ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները:
• ուսանողներին ծանոթացնել վիճակագրական ռադիոտեխնիկայի խնդիրների լուծման հիմնական
մեթոդներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիմանա վիճակագրական ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները
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2. կիմանա էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակները
3. կհասկանա աղմուկից ազդանշանի օպտիմալ զտման հիմնական հայտանիշները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա որոշել աղմուկների բնույթը և գնահատել նրանց վիճակագրական պարամետրերը:
2. կկարողանա մոդելավորել օպտիմալ գծային զտիչ՝ տրված ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի դեպքում
3. կկարողանա մշակել ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր` ինֆորմացիայի արդյունավետ փոխանակման
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և մոդելավորման
առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:
2. առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
պարզաբանել հեռահաղորդակցության
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

վերաբերող

Ա6.
մեկնաբանել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող ազդանշանների
վիճակագրական և թվային մշակման արդի մեթոդները.
Բ1.
կիրառել հեռահաղորդակացության
մաթեմատիկական ապարատը.

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

անհրաժեշտ

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

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում գործնական պարապմունքներ:

2. ուսանողները

ունկնդրում

են

դասախոսություն,

մասնակցում

քննարկումների,

կատարում

են

ռեֆերատիվ աշխատանքներ՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
3. ուսանողները կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով իրական սարքավորումներ,
ինչպես նաև մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Պատահական պրոցեսներ, նրանց հիմնական վիճակագրական պարամետրերը:

2. Պատահական ազդանշանների փոխակերպումը գծային և ոչ գծային համակարգերոում:
3. Էլեկտրական աղմուկներ, նրանց հիմնական տեսակները (ջերմային և կոտորակային աղմուկներ):
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4. Ազդանշանների հայտնաբերումը աղմուկների մեջ: Օպտիմալ գծային զտում:
5. Աղմկակայունություն: Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Минаков А.А., О.Д. Тырнов – “Статистическая радиофизика”, Харьков, 2003г.

2.

Баскаков С. И. – “Радиотехнические цепи и сигналы”, Москва, 2002г.

3.

И.С. Гоноровский - “Радиотехнические цепи и сигналы”, Москва, 1986г.

4.

С.М. Рытов – “Введение в статистическую радиофизику”, часть 1, Москва, 1976г.

5.

В.И. Тихонов – “Статистическая радиотехника”, Москва, 1980г.

6.

Ա.Ժ.Բաբաջանյան,

Վ.Ռ.Թադևոսյան,

Հ.Ս.Հարոյան,

–

Ա.Հ.Մակարյան

"Վիճակագրական

ռադիոֆիզիկա", Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան 2012.
7.

В.И.Тихонов–“Примеры и задачи по статистической радиотехнике”, Москва, 1970.

1. 0504/Բ01
2. Մոբիլ կապի համակարգեր
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3ժամ, գործ-1ժամ, լաբ.-1ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 5 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից մոբիլ կապի համակարգերի աշխատանքի
սկզբունքներին

•

ծանոթացնել շարժական կապի համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման
ուղղիներին

•

ներկայացնել մոբիլ կապի համակարգերում կիրառվող մոդուլման և կոդավորման եղանակները,
հավանաակն սխալների դեմ պայքարի մեթոդները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մոբիլ կապի կառուցվածն ու հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները
2. ներկայացնել շարժական կապի
նախագծման սկզբունքները

համակարգերի

առանձնահատկությունները

և

դրանց

3. մեկնաբանել շարժական կապի համակարգերի յուրահատկությունները, ազդանշանների
ձևավորման եղանակները և կապուղիների կառուցման ձևերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. իրականացնել շարժական կապի համակարգի ռադիտեխնիկական հանգույցների նախագծում
8. կիրառել տարբեր
հմտությունները

տիպի

շարժական

համակարգերի

նախագծման

և

պլանավորման

9. գնահատել շարժական բջջային համակարգերում ազդանշանների տարածման կորուստները`
կապված տեղանքի յուրահատկությունների հետ և կատարել համապատասխան հաշվարկները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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10. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.
պարզաբանել անլար (օր. բջջային կապ) և լարային (օր. օպտիկամալուխային կապ) կապի
համակարգերում առկա հիմնախնդիրներն ու ուղենշել դրանց լուծման եղանակները. Բ3. կառավարել և
վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
Ա4.
ներկայացնել
տվյալների
փոխանցման
ժամանակակից
համակարգերի
կառուցման
սկզբունքները,
համակարգչային
ցանցերի
կառուցման,
շահագործման
և
կառավարման
գործընթացներում
Բ3.

կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի

համակարգերը.
Գ3. աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Բազմակի մուտքի իրականացման եղանակները՝ TDMA, FDMA, TDMA+FDMA, CDMA,
SDMA.

2.

Շարժական կապի կառուցվածքը, բջջային կառուցվածք:

3.

Հաճախությունների վերաօգտագործման սկզբունքը, կլաստերներ:

4.

Մոբիլ կապի GSM ստանդարտի հիմնական հանգույցները:

5.

Մոբիլ կապի նախագծման ու կառավարման խնդիրները:

6.

Ֆիզիկական և տրամաբանական կանալներ, դրանց կառուցվածքները. կադրեր դրանց
տեսակները:

7.
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Մոդուլացման և կոդավորման սկզբունքները շարժական կապի համակարգերում:

8.

Ռադիոալիքների տարածման առանձնահատկությունները քաղաքային պայմաններում:

9.

Գրանցման

կետում

էլեկտրամագնիսական

դաշտի

որոշումը

բազմաճառագայթային

տարածման պայմաններում:
10. Շարժական կապի թողունակությունը, Էռլանգի մոդելները:
11. 2G-ից մինչև 5G սերնդի ցանցերի համեմատական վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Попов В. И. “Основы сотовой связи стандарта GSM: Учебное пособие”, М.2005.
2. “GSM System and Products Overview” Nortel Matra Cellular and Northern Telecom 2000.
3. Кааранен Х., Ахтиайнен А., “Сети UMTS. Архитектура, мобильность и сервисы.- Серия "Мир связи"
, Технсфера 2007.
4. “Обзор системы GSM” Вымпелком 2004.
5. B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.

1. 0504/Բ01
2. Հեռահաղորդակցության պրակտիկում
3. 5կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, գործ-1ժամ, լաբ.-2ժամ
6. 7-րդ կիսամյակ աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության պրակտիկ լուծումներին

•

կոնկրետ օրինակների վրա առավել խորացված ներակայացնել թվային կապի համակարգերում
կիրառվող կոդավորման և մոդուլման/դեմոդոուլման իրականացման եղանակներին

•

ներկայացնել թվային կապի համակարգերում ընդունիչ/հաղորդոիչ հանգույցներում առկա
հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մի շարք հեռահաղորդակցման համակարգերի կառուցման հիմնական սկզբունքները
2. մեկնաբանել հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլման
եղանակները.
3. ներկայացնել թվային կապի համակարգում սխալների գնահատման/չափման եղանակները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել հեռահաղորդակցման
նախագծում և կառուցում.

համակարգերի՝

5. գնահատել թվային կապի՝ օրինակ
հայտնվելու հավանականությունը.

օպտիկականի

օրինակ

համակարգչային

թողունակությունը,

որակը,

ցանցերի
սխալների

6. իրականցնել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների բնութագրերի լավարկում ըստ
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դրված խնդրի առանձնահատկությունների.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.

պարզաբանել անլար (օր. բջջային կապ) և լարային (օր. օպտիկամալուխային կապ) կապի

համակարգերում առկա հիմնախնդիրներն ու ուղենշել դրանց լուծման եղանակները.
Բ2.

աշխատել

արտադրության

ու

անվտանգության

ոլորտներում

կիրառվող

ժամանակակից

հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ:
Բ3.

կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.

Գ3. աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լաբորատոր աշխատանքներում պրակտիկ աշխատանքների տեսքով կիրառում ստացված
տեսական և գործնական գիտելիքները: Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության
ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Կոդավորող հանգույցի ներդնում հաղորդչում և դեկոդավորման իրականացում ընդունիչում

2.

Թվային I/Q մոդուլյատորի և դեմոդուլյատորի կառուցման առանձնահատկությունները:

3.

Ընունիչ հանգույցում կրող հաճախության վերականգում և ժամանակի սինքրոնիզմի
իրականացում:

4.

Սխալ բիթ հայտնվելու հավանականության գնահատում և չափում eye diagram-ի օգնությամբ
(չափումները կատարվում են օպտիակական կապի համակարգում)
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5.

Միջսիմվոլային աղավաղումների դեմ պայքարող տարատեսակ էկվալայզերների կառուցում:

6.

SDR թվային ռադիոյի կազմակերպում և փորձարկում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2001.
2. S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.
3. M Pischella, D. Le Ruyet, “Digital Communications 1,2”, Wiley 2015.

1. 0501/Բ37
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Հեռահաղորդակցության համակարգեր և ցանցերի ղեկավարում
5. դաս.-2ժամ, լաբ.-2ժամ

6. 6-րդ կիսամյակ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

3. 5 կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից հե¬ռա¬հաղորդակցության համակարգերի կառուցման
սկզբունքներին

•

սովորեցնել համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական
սկզբունքները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել կամպուսային և գլոբալ համակարգչային ցանցերի կառուցման սկզբունքները և
եղանակները.
2. ծանոթացնել համակարգչային ցանցերի հուսալիության, հասանելիության և անվտանգության
ապահովման հիմնական եղանակներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

իրականացնել տեղեկատվության
օգտագործման ցանցերում:

փոխանցման

անվտանգության

2.

տիրապետել վիրտուալ մասնավոր ցանցերի կառուցման

ապահովումը

ընդհանուր

3. կիրառել հեռահաղորդակցային ցանցի արտաքին պարագծի պահպանման եղանակները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքները,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման գործընթացներում
Բ3.
կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
Գ3.
աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանք, անց է
կացնում քննարկում,
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5. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
6. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի մասնակցության
համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Տվյալների փոխանցման կապուղիների հիմնական տեսակները և նրանց կիրառումը համակարգչային
ցանցերի կառուցման համար:
•

Հեռահաղորդակցման ցանցերում տվյաների հասցեավորման, ուղևորման հիմնական սկզբունքները:
Ցանցերի ֆիզիկական և տրամաբանական բաժանում: IP ցանցեր:

•

Հեռահաղորդակցման ցանցերի և ներքին ցանցի անվտանգության ապահովում: Active Directory
համակարգչային

ցանցում

օգտագործողների

գրանցում

և

լիազորությունների

կառավարում:

Հեռահաղորդակցային ցանցի արտաքին պարագծի պահպանման եղանակներ, միջցանցային էկրաններ:
•

Հեռահաղորդակցման ցանցերի մոնիտորինգի իրականացման եղանակներ:

•

Տեղեկատվության փոխանցման անվտանգության ապահովումը ընդհանուր օգտագործման ցանցերում:
Վիրտուալ մասնավոր ցանցերի կառուցման սկզբունքները: IPSEC արձանագրություն:

•

Տեղեկատվական համակարգերի և հեռահաղորդակցության ցանցերի բարձր հասանելիության
ապահովման եղանակներ: Արխիվացում և պահուստային կրկնօրինակում:

•

Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի կառուցման և կառավարման
միջազգային ստանդարտներ CoԲit, ITIL, ITSM:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл «Компьютерные сети» 5-е изд. 2016.
2.

В. Олифер, Н. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник», 2016.

3.

Craig Hunt, “TCP/IP Network Administration (3rd Edition; O'Reilly Networking) 3rd Edition”, 2002.

4.

Chuck Easttom, “Essential Linux Administration (Cengage Press): A Comprehensive Guide for
Beginners”, 2011 .

1. 0501/Բ04
2. Ռադիո և հեռուստատեսության հիմունքները
3. 3 կրեդիտ
4. 3ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժամ, գործ.-1ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ռադիոկապի հիմունքներին, ոլորտի հիմնախնդիրներին
• ուսանողներին ներկայացնել ռադիո և հեռուստատեսային սփռման համակարգերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիմանա ռադիո և հեռուստատեսության աշխատանքի սկզբունքները

2. կիմանա ժամանակակից ռադիոկապի հիմնախնդիրները
3. կիմանա ռադիոազդանշանների և հեռուստատեսային ազդանշանների ձևավորման և հաղորդման
եղանակներն ու միջոցները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա գնահատել ռադիոհեռուստակապի որակը և բարելավել այն
2. կկարողանա

պարզաբանել

թվային

ռադիոհեռուստատեսային

համակարգերի

առանձնահատկությունները
3. կկարողանա հաշվարկել արբանյակային, մալուխային և եթերային սփռման ցանցեր:

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

տեղեկատվական

աղբյուրները՝

վերլուծել

և

հասկանալ

ժամանակակից

ռադիոհեռուստակապի հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
պարզաբանել հեռահաղորդակցության
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները.

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

վերաբերող

Ա2.
ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող
ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները.
Բ2.
աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում
հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ:

կիրառվող

ժամանակակից

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անցկացնում է սեմինար պարապմունքներ:
5. ուսանողները ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում սեմինարներին, կատարում են ռեֆերատիվ
աշխատանքներ՝ օգտվելով հիմնական և լրացուցիչ գրականությունից, ինչպես նաև ինտերակտիվ
նյութերից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռադիոալիքների տարածումը մերձերկրյա տիրույթում::

1.

2. Ռադիոհաղորդիչ համակարգեր:
3. Ռադիոընդունիչ համակարգեր:
4. Հեռուստատեսության ֆիզիկական հիմունքները: Պատկերի և գույների տեսողական ընկալումը: X,Y,Zգունային համակարգը: Հեռուստաազդանշանի ձևավորումը:
5. Հեռուստասարքավորումների կառուցվացքը:
6. Թվային ռադիո և հեռուստատեսություն:
7. Հեռուստատեսային ցանցեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидения.Учебное пособие для ВУЗ-ов.-М:Горячая линия-Телеком,
2007.- 416с.

2.

Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие в 3 томах. Том 2- Радиосвязь, радиовещание,
телевидения (Катунин Г. П. И др.; Под ред. В. П. Шувалова.- 2-е изд., М:Горячая линия-Телеком, 2004.672с.

3.

Мамчев Г.В. Перспективные системы телевидения.Учебное пособие.-Новосибирск, НЭИС, 1994.- 49с.

4.

Мамчев Г.В. Основы цифрового телевидения.Учебное пособие.-Новосибирск, СибГУТИ, 2003.- 248с.

5.

Левченко В. Н. Спутниковое телевидение.-СПб: Издательство BHV,1998.-288с.

6.

Мамчев Г.В. Современные системы кабельного телевидения.Учебное пособие.-Новосибирск, СибГУТИ,
1999.- 102с.

1. 0504/Բ27
4. 3 ժամ/շաբ.

2. Պաշտպանված կապի համակարգեր
5. դաս.-2ժամ, լաբ.-1ժամ

6. 7-րդ կիսամյակ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

3. 3 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության համակարգերի ժամանակակից
պաշտպանման միջոցներին,

•

սովորեցնել համակարգչային ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության
ապահովման եղանակները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել հեռահաղորդակցության համակարգերի ժամանակակից պաշտպանման միջոցները,
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2. վերլուծել համակարգչային
ապահովման եղանակները:

ցանցերի

և

տեղեկատվական

համակարգերի

անվտանգության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Վերլուծել հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի
անվտանգության ապահովման հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև հեռահաղորդակցման և
տեղեկատվական համա կարգերի արտաքին պարագծի պաշտպանման եղանակները,

2.

Ներկայացնել պաշտպանված հեռահաղորդակցման կապուղիների կառուցման հիմնական
եղանակները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
ներկայացնել տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքները,
համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման գործընթացներում
Բ2.
աշխատել արտադրության ու անվտանգության ոլորտներում կիրառվող ժամանակակից
հեռահաղորդակցական հանգույցների և ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ:
Բ3.
կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանք, անց է
կացնում քննարկում,
8. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
9. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տեղեկատվական համակարգի և հեռահաղորդակցման ցան¬ցերի անվտան¬գու¬թյան ապահովման
հիմնական սկզբունքները:
2. Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության քաղաքականություն:
3. Հեռահաղորդակցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման
միջազգային ստանդարտներ:
4. Հեռահաղորդակցման

ցանցերի

և

տեղեկատվական

համակարգերի

ներքին

կառուցվածքի

անվտանգության ապահովում, ցանցային իրավասությունների տրամադրում, լիազորությունների
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տարանջատում:
5. Հեռահաղորդակցման

ցանցերի

և

տեղեկատվական

համակարգերի

ներքին

կառուցվածքի

տրամաբանական բաժանում անվտանգության ենթահամակարգերի: VLAN-ների կառուցման
եղանակները:
6. Հեռահաղորդակցման ցանցերի արտաքին պարագծի պաշտպանություն: Պաշտպանիչ միջցանցային
էկրանների կառուցման և կիրառման եղանակները: DMZ ապառա¬զմա¬կանացված տիրույթի
կառուցման եղանակները:
7. Հեռահաղորդակցման կապուղիների պաշտպանվածության ապահովում: Էլեկտրո¬նային ստորագրության կիրառման և վերծանման եղանակներ: Վիրտուալ մաս¬նավոր ցան¬ցերի կառուցման
նպատակներն ու եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
2.

Turnbull Nigel ‘Foreword’ in Calder, Alan and Watkins, Steve, IT Governance: A Manager's Guide to

Data Security & BS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).
3.

http://donlegion.com/files/inf_bezopasnost_kurs_lekcii.doc

1. 0501/Բ26
2. Թվային սխեմատեխնիկա և միկրոպրոցեսորներ
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3ժամ, գործ․-1ժամ
6. 7-րդ՝ աշնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին

ծանոթացնել

թվային

սխեմաների

և

միկրոպրոցեսորների

ընտանիքների

առանձնահատկություններին, նրանց կառուցվածքին ու ճարտարապետությանը:
• ուղենշել ժամանակակից հիշասարքերի գործածության ոլորտները և զարգացման հեռանկարները:
• սովորեցնել միկրոպրոցեսորների հրամանների համակարգը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել թվային սխեմաների նկարագրման մաթեմատիկական ապարատը:
2. ներկայացնել ստատիկ և դիմանիկ թվային շղթաների կառուցման սկզբունքները։
3. ներկայացնել թվային սխեմաների և միկրոպրոցեսորների զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել տարբեր թվային սխեմաներ տվյալ տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան:
2. վերլուծել սխեմաների արագագործության, ցրաման հզորության և աղմկակայունության խնդիրները:
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3. Օգտագործել միկրոպրոցեսորների հրամանների համակարգը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ ներկայացնել և վերլուծել ժամանակակից հեռահաղորդակցական համակարգերում կիրառվող
ռադիոտեխնիկական (անալոգային/թվային) լուծումները և սխեմաները.
Բ3․կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
Գ1․հայթայթել մայրենի լեզվով գրված ինչպես նաև օտարալեզու տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն և
վերլուծել դրանք.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում գործնական պարապմունքներ և
քննարկումներ:
4. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
5. ուսանողները լսարանում կատարում են գործնական աշխատանքներ՝ օգտագործելով մոդելավորման
արդի համակարգչային ծրագրերը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի մասնակցության
համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. Թվայիս խեմաների նկարագրման մաթեմատիկական ապարատ։
9. Երկբևեռ, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ (ՄՕԿ) տրանզիտորների հիման վրա տրամաբանական
շղթաներ։
10. Համակցական գործողության

կոմպլեմենտար

տրամաբանական

բջիջներ։ Մուլտիպլեքսորներ

և

դեմուլտիպլեքսորներ։ Թվային գումարիչներ։
11. Ստատիկ և դինամիկ տիրամաբանական շղթաներ։
12. Հաջորդական

գործողության

տրամաբանական

բջիջներ։

Տրիգերներ։

Տակտային

ազդանշանի

մակարդակով և ճակատով ղեկավարվող տրիգերներ։ Առավելագույն տակտավորման հաճախություն։
Ռեգիստրներ և հաշվիչներ։
13. Փուլահաճախականային համակարգեր։
14. Կիսահաղորդչային հիշասարքեր։
15. Միկրոպրոցեսորների հրամանների համակարգը: Հիշողության կազմկերպում։ Միկրոպրոցեսորի
մուտք/ելք ենթահամակարգեր։
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16. Կառավարման համակարգ և սինքրոնացում։
17. Միկրոպրոցեսորի և կառավարման օբյեկտի հետ համագործակցության կազմակերպում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7.
R. J. Baker, H. W. Li, D. E. Boyce. CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation. 1998.
Д.А. Безуглов, И.В. Калиенко, Цифровые устройства и микропроцессоры, ЕНИКС, 2008.

8.

1. 0502/Բ02

2. Քվանտային ֆիզիկա

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային

3. 3 կրեդիտ
5. դաս.-2ժամ, գործ.-1ժամ
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել քվանտային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներին,

•

Ծանոթացնել քվանտային ֆիզիկայի փորձնական հիմնավորմանը,

•

Ծանոթացնել քվանտային ֆիզիկայի օգտագործմանը ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. ձևակերպելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական օրենքները,
3. կկարողանա լուծել քվանտային ֆիզիկայի խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու քվանտային ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. Վերլուծելու քվանտային մֆիզիկայի հիմնական օրինաչափությունները,
3. Կիրառելու քվանտային ֆիզիկայի մեթոդները ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. Արդյունավետ օգտագործել քվանտային ֆիզիկայի հիմնական օրինաչափությունները
խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Պարզաբանել ռադիոհաճախային և համակարգչային տեխնալոգիաներին առնչվող
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները:
Ա4.Բացատրել տարբեր նյութերի կողմից ռադիո ալիքների կլանման և ճառագայթման
մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, ռադիոտիրույթի աղբյուրների (գեներատորներ,
Ճառագայթիչ անտենաներ, ռեզոնատորներ և այլն), և ընդունիչների (դիոդներ, ընդունիչ
անտենաներ, ալիքատարներ և այլն) գործողության սկզբունքները, տարբեր ալիքի երկարության
մազերների և ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները:
Գ1.Օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց
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գրականություն) դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ
ձևակերպելու և գործնական լուծումներ առաջարկելու համար:
Գ4. Ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. . Դասախոսը լսարանում կարդում է դասխոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քնարկնում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասխոսություն, մասնակցում են քնարկնումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասխոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականություն ընթերցում, տեղեկատվություն հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման

Եզրափակիչ

քննությունը

բանավոր

է՝

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հարցատոմսը
Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Քվանտային ֆիզիկայի ձևավորման սկզբնաղբյուրները, սև մարմնի ճառագայթում,
ֆոտոէֆեկտ,
Ռեզերֆորդի
մոդելը,
Դե-Բրոյլի
ալիք,
Բորի
պոստուլատները։
Անորոշությունների առնչությունները։
8. Շրեդինքերի հավասարումը, ալիքային հավասարում, ֆիզիկական մեծությունների
փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում, շարժման ինտեգրալներ, հավանականության
պահպանման օրենքը, ազատ մասնիկի շարժումը, քվանտային մասնիկը պոտենցիալային
հորում, մասնիկի անցումը պոտենցիալային արգելքով, թունելային էֆեկտ, գծային հարմոնիկ
օսցիլյատոր:
9. Իմպուլսի մոմենտի օպերատորները, սեփական արժեքները և սեփական ֆունկցիաները,
մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում, ջրածնանման ատոմներ, էլեկտրոնի
սպինը, տարածական քվանտացում, միատեսակ մասնիկների համակարգեր, Ֆերմիի և Բոզեի
մասնիկներ, փոխանակային էնեգիա, էլեկտրոնների վիճակները ատոմներում, Պաուլիի
սկզբունքը:
10. Ատոմի փոխազդեսաւթյունը էլեկտրամագնիսական ալիքի հետ․ կլանում, դիսպերսիա,
ճառագայթում։
11. Քվանտային մասնիկը պարբերական դաշտում։
12. Քվանտային ինֆումատիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Блохинцев Д.И., Основы квантовой механики, М.: Наука, 1976, Изд. стереотип. 2019.
7. Иродов И.Е., Квантовая физика. Основные законы, М.: 2014.
8. Գ.Ս. Սահակյան, Է.Վ. Չուբարյան, Քվանտային մեխանիկա, ԵՊՀ հր., Երևան, 2009 ,
9. Է.Վ. Չուբարյան, Ռ.Մ. Ավագյան, Քվանտային մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու, ԵՊՀ հր.,
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Երևան, 2012 ,
10. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Квантовая механика, Физматлит, Москва, 2004.

1. 0503/Բ23
5. 5 ժամ/շաբ.

2. Կիսահաղոևդչային սարքերի ֆիզիկա
5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-1

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

•

Ծանոթացնել պինդ մարկինների նկարագրման գոտիական տեսությանը,

•

Ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում հաղորդականության էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությանը, անհավասարակշիռ հոսանքակիրների գեներացիային և ռեկոմբինացիային,

•

Ծանոթացնել կիսահաղորդիչների էլեկտրական, մագնիսական, ջերմաէլեկտրական, օպտիկական
հատկություններին,

•

Ծանոթացնել կիսահաղորդչային երկէլեկտրոդ (դիոդային) և եռէլեկտրոդ (տրանզիստորային)
սարքերի աշխատանքի սկզբունքին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

Ներկայացնելու պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքը, պինդ
կիսահաղորդիչների հիմնական էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները,

մարմնի

տեսակները,

5.

Ներկայացնելու, անհավասարակշիռ լիցքակիրների վիճակագրությունը, գեներացիայի
ռեկոմբինացիայի մեխանիզմները, դիֆուզիայի և դրեյֆի առանձնահատկությունները,

•

Լուսաբանելու կիսահաղորդչային դիոդային կառուցվածքների և տրանզիստորների աշխատանքը:

ու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու պինդ մարմնի գոտիական կառուցվածքի առանձնահատկություննեը վերջիններիս
դասակարգման համար,
5. Վերլուծելու կիսահաղորդիչների էլեկտրական, մագնիսական, ջերմաէլեկտրական և օպտիկական
հատկությունները,
6. Վերլուծելու կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
4. Արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերի հատկությունները կոնկրետ խնդիրների
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Պարզաբանել հեռահաղորդակցության
ֆիզիկական երևույթները, պրոցեսները:

և

ազդանշանների

մշակման

ոլորտին

վերաբերող

Բ3. Կառավարել և վերահսկել ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերը.
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Գ3. Աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանքներ, անց է
կացնում քննարկում,
5. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական և լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները խնդիրներ լուծելիս,
6. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պինդ մարմինների դասակարգումը և բյուրեղների կառուցվածքը: Կապի տեսակներն ու արատները
բյուրեղներում: Բյուրեղային ցանցի ատոմների ջերմային տատանումները: Պինդ մարմնի գոտիական
տեսության հիմունքները: Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Բոլցմանի
կինետիկ
հավասարումը:
Կիսահաղորդիչների
էլեկտրահաղորդականությունը:
Լիցքակիրների
շարժունակություն, կյանքի տևողություն: Մաքսվելյան ռելաքսացիայի ժամանակ: Գալվանամագնիսական
երևույթներ: Ջերմաէլեկտրական երևույթներ: Կիսահաղորդիչների ջերմունակություն: Վիդեման-Ֆչրանցի
օրենքը: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիան և ռեկոմբինացիան կիսահաղորդիչներում:
Դրեյֆային և դիֆուզիոն հոսանքներ: Էյնշտեյնի առնչությունը: Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկությունները: Լույսի կլանման և ճառագայթման մեխանիզմները: Կոնտակտային երևույթները կիսահաղորդիչներում: Մետաղ-կիսահաղորդիչ անցումներ: Շոտկի դիոդներ: p-n անցումներ: N և S տեսակի ՎԱԲ
ունեցող դիոդներ: Կիսահաղորդչային լազեր: Արեգակնային էլեմենտ: Լիցքային կապով սարքեր (CCD):
Երկբևեռ տրանզիստորներ: ՄԴԿ տրանզիստորներ: Կիսահաղորդչային իոնազգայում սենսորներ (ISFET):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Ֆ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: Ե.,
ԵՊՀ, 2011:
6. Վ.Լ. Բոնչ-Բրուևիչ, Ս.Գ. Կալաշնիկով: կիսահաղորդիչների ֆիզիկա: Ե., ԵՊՀ, 1988:
7. S.M. Sze, Kwok K. Ng. Physics of Semiconductor Devices. 3-rd Edition, Wiley, 2006.
8. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0501/Բ28
2. ԳԲՀ ﬕկրոէլեկտրոնիկա
4. 3 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2ժամ, լաբ.-1ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնիկայի հիմունքներին, բնագավառի
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հիմնական տարրերին և նրանց նկարագրման մաթեմատիկական եղանակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. Կիմանա ԳԲՀ միկրոէլեկտրոնային սարքերի մաթեմատիկական նկարագրման մասին:
5. Կհասկանա նշված սարքերի համակարգչային մոդելավորման առավելությունները:
6. Կկարողանա ինքնուրույն մշակել պարզագույն ԳԲՀ սարքերի համակարգչային մոդելներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. Իննուրույն աշխատել ''Microwave office'' ծրագրային միջավայրում առկա
համապատասխան նմանակման և գործառման նպատակով:

տվյալների բազայի հետ՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ կարողանալ համացանցի օգնւթյամբ ներբեռնել ԳԲՀ
սարքերի մաթեմատիկական մոդելները ''Microwave office'' ծրագրային միջավայր, և հմակարրգչային
նմանակմամբ դորս բերել ԳԲՀ համակարգի հիմնական բնութագրերը :
4. առաջադրել և նախընտրել տարբերակներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծումների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4.

գործարկել ռադիոֆիզիկական
համակարգչային ծրագրերը:

խնդիրների

համակարգչային

նմանակման

ժամանակակից

Բ6. իրականացնել նախագծային սարքերում փոխհամաձայնության և համատեղելիության գնահատում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ գրականությունից և ինտերակտիվ
նյութերից:
6. ուսանողները
լսարանում
կատարում
են
լաբորատոր
աշխատանքներ՝
արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:

օգտագործելով

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի մասնակցության
համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Գաղափար ԳԲՀ քառաբևեռների նկարագրման մաթեմատիկական
ABCD մատրիցա:
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մոդելների մասին: քառաբևեռների

8. Գաղափար ԳԲՀ բազմաբևեռ սարքերի մաթեմատիկական նկարագրման մասին, ցրման “S” մատրիցա:
9. ԳԲՀ-միկրո էլեկտրոնիկայում օգտագործվող հաղորդման
հիմնական գծերը
և նրանց
մաթեմատիկական նկարագրուքյունը: ԳԲՀ սարքեր որոնց աշխատանքի հիմքում ընկած են ԳԲՀ
հաղորդման գծերի հատկությունները:
10. Գաղափար ԳԲՀ սարքերի
սահմանային թեորեմներ:

համաձայնեցման մասին ,մաքսիմում հզորության և

Բոդե-Ֆանոյի

11. Ծանոթացում ԳԲՀ մոդելավորման ''Microwave office'' ծրագրային միջավայրին:
12. ԳԲՀ Տարրական սարքերի մոդելավորում ''Microwave office'' ծրագրով :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. К.Гупта,Р.Гардж,Р. Чадха "Машинное проектирование СВЧ устройств", Москва, 1987.
6. Л. Г. Гассанов, А.А. Липатов "Твердотельные устройсва СВЧ в технике связи",Москва, 1988.
7. "S parameters: Motivation and introduction", CAS, Aarhus,, june 2010.
8. David M. Pozar. “Microwave Engineering” Fourth Edition University of Massachusetts at Amherst . 2011 .

2․ Իրերի ինտերնետ և կիրառություններ

1․ 0504/Բ29

3․4 կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 7-րդ՝ աշնանային կսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
•

ուսանողներին ներկայացնել իրերի ինտերնետի էությունը

•

ծանոթացնել իրերի ինտերնետում ներգրավված սենսորների միջև կապի մեխանիզմները,

•

լուսաբանել անլար կապի համակարգով իրերի ինտերնետի կառուցման սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. կիմանա թե ինչ է իրենից ներկայացնում իրերի ինտերնետը,
4. ծանոթ կլինի իրերի ինտերնետը կառուցման առանձնահատկություններին և դրանց կապին
ամպային տեխոնոլոգիաներ հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կկարողանա կատարել իրերի ինտերնետի տվյալների փոխանցման հնարավորությունների
գնահատում
4. Կկարողանա նախագծել սենսորների ցանց

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

Կկարողանա հայթայթել և վերլուծել ժամանակակից տեղեկատվություն,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7․Ներկայացնել

տվյալների

փոխանցման

ժամանակակից

համակարգերի

կառուցման

սկզբունքները, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման
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գործընթացներում
Բ2․Աշխատել գիտության, արտադրության, անվտանգության ու ռազմական ոլորտներում
կիրառվող ժամակակից ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,
Բ3․Կիրառել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրային փաթեթներ
ռադիոհաճախային համակարգերի նախագծման և կառուցման ընթացքում
Գ3. Հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետազոտական խմբերում, ինչպես նաև
ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. Դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ:
4. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Իրերի ինտերնետի (IoT) էության պարզաբանում
7. Իրերի ինտերենտը 5G ցանցերի համատեքստում, տվյալների փոխանցման սպեկտրալ
առանձնահատկությունները
8. Իրերի ինտերնետի իրականացում ամպային տեխոնոլոգիաների կիրառմամբ
9. Սենսորների ցանցի կառաուցում, տվյալների անլար փոխանցման սկզբունքեր
10. IoT պրոտակոլներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8.

Cuno Pfister “Getting Started with the Internet of Things: Connecting Sensors and Microcontrollers to
the Cloud (Make: Projects)”, O’Reilly Media, 2011.

9.

S. Greengard “The Internet of Things, Revised And Updated Edition” The MIT press, 2021.

10.

R. Gravina et al., “Integration, Interconnection, and Interoperability of IoT Systems”

11.

Springer, 2018

12.

J. Batalla et al. “Beyond the Internet of Things” Springer, 2018.
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1. 0501/Բ01
2. Անլար կապի հիմունքներ
3. 3ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2ժամ, սեմ․-1ժամ
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել անլար կապի ժամանակակից հիմնախնդիրներին և տեխնոլոգիաներին :
• սովորեցնել կապի տարատեսակները և իրականացման մեխանիզմները:
• ուղենշել անլար կապի գործածության ոլորտները և զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ներկայացնել կապի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:
5. լուսաբանել անլար կապի ներկայիս խնդիրները։
6. բացատրել ինֆորմացիայի հաղորդման անլար կապի եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հաշվել ճառագայթիչի ստեղծած դաշտը ընդունման կետում։
4. գնահատել մթնոլորտի ֆիզիկական հատկությունների ազդեցությունը էլեկտրամագնիսական
ալիքների տարածման վրա։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․ տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու
ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի
տեսանկյունից,
Բ1․ աշխատել ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն իրականացնող
սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար քննարկումներ:
6. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին:
7. ուսանողները լսարանում կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝
արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:

օգտագործելով

8. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. Աղմուկներ, աղմուկի գործակից, աղմկային ջերմաստիճան:
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9. Ալեարձակների տեսակները և պարամետրերը:
10. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը մթնոլոտում:
11. Ռադիոկապի հիմնական հավասարումը։
12. Ռադիոդիտում։
13. Ազդանշանի դիսկրետացում և թվային մոդուլացիա:
14. Ազդանշան-աղմուկ հարաբերության կախումը մոդուլման ձևից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Г. Т. Марков, Д. М. Сазонов, Антенны, Москва, "Энергия," 1975.
6. T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005,
7. Г.В. Мамчев, Основы радиосвязи и телевидения, «горячая линия-Телеком», 2007․
8. Изюмов Н.М., Линде Д.П. Основы радиотехники, Радио и связь, 1983.

1. 0501/Բ15
2. Անտենաներ և ռադիոալիքների տարածում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3ժամ/շաբ.
5.դաս.-2ժամ, գործ.-1ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել անտենանների տեսության տարրերին և ԳԲՀ ալիքների տարածման
առանձնահատկություններին

•

ներկայացնել անտենաների հիմնական բնութագրերը և դրանց հաշվման եղանակները

•

ծանոթացնել անտենաների տեսակներին և կիրառման ոլորտներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ներկայացնել անտենաների տեսության տարրերը և ԳԲՀ ալիքների տարածման
առանձնահատկությունները
5. ներկայացնել անտենաների հիմնական բնութագրերը և դրանց հաշվման եղանակները
6. տարանջատել անտենաների տեսակներն և կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հաշվարկել կամայական անտենայի ճառագայթման դաշտը հեռու գոտում,
5. գնահատել լայն դասի անտենաների, իրենց բնութագրող պարամետրերը և
յուրահատկությունները
6. ելնելով նախագծված անտենայի տվյալներից և կապի համակարգի անհրաժեշտ
ազդանշան/աղմուկ հարաբերության մակարդակից գնահատել մաքսիմալ կապի
հեռավորությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2. ձևակերպել ենթամիլիմետրային, տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական
ալիքների
գեներացման,
տարածման
և
դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, տիրապետել դրանց լուծման ուղիներին.
Ա4. բացատրել տարբեր նյութերի կողմից ռադիո ալիքների կլանման և ճառագայթման
մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, ռադիոտիրույթի աղբյուրների (գեներատորներ,
Ճառագայթիչ անտենաներ, ռեզոնատորներ և այլն), և ընդունիչների (դիոդներ, ընդունիչ
անտենաներ, ալիքատարներ և այլն) գործողության սկզբունքները, տարբեր ալիքի երկարության
մազերների և ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,
Բ7. օգտագործել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման առանձնահատկությունները ռադիո
տիրույթում, բարելավել ռադիոընդունիչների, ճառագայթիչների հիմնական պարամետրերը
հեռազննման և հեռակառավարման համակարգերի առանձին հանգույցներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները

գրավոր

են,

ընդհանուր

9

միավոր

առավելագույն

արժեքով:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
12. Անտենայի
ճառագայթման դաշտի գոտիները՝ մոտակա, միջանկյալ և հեռու, դիպոլային
անտենայի դաշտի հաշվարկ հեռու գոտում մոտավորությամբ:
13. Անտենաների
հիմնական
բնութագրերը՝
անտենայի
ուղղվածության
դիագրամ,
ուղղորդվածության գործողության գործակից, ուժեղացման գործակից, էֆեկտիվ մակերես,
աղմկային ջերմաստիճան և այլն:
14. Անտենաների տեսակները ստացիոնար և շարժական կապի համար:
15. Դիպոլային և ճեղքային անտենաներ: Յագի-Ուդայի անտենա, դիրեկտորային անտենա:
16. Լայնաշերտ և բազմաշերտ անտենաներ՝ լոգպերիոդիկ, սպիրալային, ֆրակտալային.
17. Բացվածքային անտենաներ՝ ռուպորային, ոսպնյակային, հայելային:
18. Միկրոշերտավոր անտենաներ:
19. Անտենային ցանցեր, փուլավորված անտենային ցանցեր:
20. Իդեալական ռադիոկապի հավավարում և առանձնահատկությունները իրական կապուղու
համար:
21. Կապուղու մաքսիմալ հեռավորության կախվածությունը կապի
բիթ/սխալանք հարաբերությունից, և ընտրված մոդուլացիայի ձևից:
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արագագործությունից,

22. Տարբեր ռադիոհաճախային ալիքների տարածման յուրահատկությունները երկրի մթնոլորտային
պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.

Д. Сазонов, "Антенны и устройства СВЧ", М. “Высшая Школа”, 1988 г.

6.

S. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas", http://eceweԲ1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa

7.

T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005

8.

Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П, "Основы инфокоммуникационных технологий", 2016г.

1. 0501/Բ02
2. Լազերներ և կապի օպտիկական համակարգեր
3. 3 կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2ժամ, լաբ.-1ժամ
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին գիտելիքներ մատուցել լազերային ֆիզիկայի հիմնադրույթների վերաբերյալ՝
ներկայացնել լազերների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները,
• վերլուծել լազերային ճառագայթման կիրառությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. նկարագրել լազերային ճառագայթման հիմնական առանձնահատկությունները,
7. բացատրել քվանտային դիպոլային ճառագայթչի հետ լույսի փոխազդեցության
եղանակները,
8. վերլուծել ստիպողական ճառագայթմամբ պայմանավորված ուժեղացման երևույթը և
ճառագայթման գծի նեղացումը
9. ներկայացնել հետադարձ

կապի դերը լազերային ճառագայթման գեներացման

պրոցեսում:
10. նկարագրել մոդեր սինքրոնացման եղանակները և գերկարճ իմպուլսների ձևավորումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. նկարագրել լազերի կառուցվածքը և կառավարել նրա աշխատանքը,
4. վերլուծել
լազերային
ճառագայթման
բնութագրիչները՝
մոնոքրոմատիկություն, բևեռացվածություն և կոհերենտություն:

ուղղորդվածություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օգտագործել լազերային ազդանշանը, որպես ինֆորմացիայի օպտիկական մշակման և
հաղորդման միջոց:
4. կիրառել լազերային ճառագայթումը սպեկտրասկոպիկ հետազոտություններում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.Ձևակերպել

միկրոալիքային,

տերահերցային

և

օպտիկական

տիրույթներում

էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, տարածման և ընդունման առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, կտիրապետի դրանց լուծման ուղիներին:
Ա4.Բացատրել տարբեր նյութերի կողմից ռադիո ալիքների կլանման և ճառագայթման
մեխանիզմները

և

առանձնահատկությունները,

ռադիոտիրույթի

աղբյուրների

(գեներատորներ, Ճառագայթիչ անտենաներ, ռեզոնատորներ և այլն), և ընդունիչների
(դիոդներ, ընդունիչ անտենաներ, ալիքատարներ և այլն) գործողության սկզբունքները,
տարբեր ալիքի երկարության մազերների և ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և
առանձնահատկությունները:
Գ1.Oգտվելով

ինֆորմացիայի

ժամանակակից

աղբյուրներից

(տպագիր

և

առցանց

գրականություն) դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ
ձևակերպելու և գործնական լուծումներ առաջարկելու համար:
Գ2.Վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ:
Գ3.Հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետազոտական խմբերում, ինչպես նաև
ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4.

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար

քննարկումներ:
5.

ուսանողները

լսարանում

ունկնդրում

են

դասախոսություն՝

մասնակցելով

քննարկումներին, կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ
գրականությունից և ինտերակտիվ նյութերից:
6.

ուսանողները

լսարանում

կատարում

են

լաբորատոր

աշխատանքներ՝

օգտագործելով արտապատկերման և մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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17. Լազերային ճառագայթման հիմնական բնութագրիչները:
18. Ճառագայթման գծի լայնություն:
19. Կլանում, ինքնակամ և ստիպողական ճառագայթում:
20. Բնակեցվածության ինվերսիա, եռամակարդակ և քառամակարդակ քվանտային

դիպոլային ճառագայթիչնեչ::
21. Ուժեղացում և ճառագայթման գծի նեղացում:
22. Բաց ռեզոնատորներ և մոդեր:
23. Հետադարձ կապ և գեներացիա:
24. Միամոդ և բազմամոդ ճառագայթում, մոդերի սինքրոնացում:
25. Գերկարճ լազերային իմպուլսներ:
26. Գազային լազերներ:
27. Պինդմարմնային լազերներ:
28. Կիսահաղորդչային լազերներ:
29. Ռամանյան ցրման երևույթը:
30. Երկրորդ հարմոնիկի գեներացիան:
31. Բազմաֆոտոն պրոցեսներ:
32. Ինքնաֆոկուսացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
3. Н. Карлов, Лекции по квантовой электронике, "Наука"» 1983 г.
4. B, E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Edition, 2013

1. 0502/Բ03
2. Ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային նմանակում
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1ժամ, լաբ.-2ժամ
6. 6-րդ՝գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոֆիզիկայի ոլորտին բնորոշ ֆիզիկական երևույթների
նկարագրման/մոդելավորման համակարգչային մեթոդներին

•

ծանոթացնել համակարգչային մոդելավորմնան ժամանակակից փաթեթներին, դրանց հիմքում
ընկած մոտեցումներին և մոտարկումներին

•

ներկայացնել էլեկտրամագնիսական պրոցեսների համակարգչային նկարագրման վերջավոր
տարրերի (FEM) և ժամանակային տիրույթի վերջավոր տարբերությունների եղանակներին
(FDTD)
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. ներկայացնել ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային մոդելավորման եղանակները.
4. ներկայացնել էլեկտրամագնիսական պրոցեսների նկարագրման վերջավոր տարրերի (FEM) և
ժամանակային տիրույթի վերջավոր տարբերությունների եղանակները (FDTD)

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրական ֆիզիկական պրոցեսը բերել համակարգչային մոդելի
5. կառուցել տարատեսակ ֆիզիկական պրոցեսների մոդելներ տալով համապատասխան
երկրաչափական կառուցվածքը և նախնական պայմանները, հետագայում պրոցեսի
նկարագրության ստացումով.
6. Կիրառել COMSOL, Lumerical, MATLAB ծարագրային փաթեթները ֆիզիկական պրոցեսների
մոդելավորման նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. գործարկել ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային նմանակման ժամանակակից
համակարգչային ծրագրերը,
Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և այլն)
նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Գ3. աշխատել հետազոտական և աշխատանքային խբմերում պահպանելով էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

8. Ծանոթացում

ֆիզիկական
առանձնահատկություններին:

պրոցեսի

մոդելավորման

հիմնական

քայլերին

և

9. Վերջավոր տարրերի մեթոդի կիրառումը Մաքսվելլի հավասարումների լուծման թվային
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եղանակներում:

10. Ժամանակային

տիրույթի
վերջավոր
տարբերությունների
Էեկտրադինամիկական խնդիրների լուծման համար:

եղանակների

կիրառումը

11. Ծանոթացում COMSOL ծրագրային փաթեթի տարրերի հետ:
12. 2D և 3D երկրաչափական կառուցվածքների իրականացում COMSOL-ում:
13. Նախնական պայմանների, հաստատունների, փոփոխականների, ֆունկցիաների հայտարարում:
14. Հաշվման տարատեսակ մոտեցումների իրականցում, ստացված արդյունքների վերլուծություն,
արտահանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. David B. Davidson, Computational Electromagnetics for RF and Microwave Engineering, Second Edition,
Cambridge University Press, 2010.
7. D. Braess, “FINITE ELEMENTS: Theory, Fast Solvers, and Applications in Elasticity Theory,” Cambridge
University Press 2007.
8. Anastasis C. Polycarpou, “Introduction to the Finite Element Method in Electromagnetics,” Morgan &
Claypool 2006.
9. P. Boeraeve, “Introduction To The Finite Element Method (FEM),” Institut Gramme – LIEGE, 2010.
10. A. Taflove, “Computational Electrodynamics: The Finite Difference Time Domain Method,” Artech House,
1995.

1. 0501/Բ04
2. Ռադիոեխնիկական համակարգեր
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գարծ.-1
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ռադիոհամակարգերի տեսակներին և նրանց
առանձնահատկություններին,
• ուսանողներին սովորեցնել աղմուկների ու խանգարումների ֆոնի վրա ռադիոազդանշանների
հայտնաբերման հիմնական սկզբունքներիը:
• սովորեցնել նախագծել պարզագույն ռադիոհամակարգերի բլոկ սխեմաներ՝ ելնելով պահանջվող
ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. դասակարգել ռադիոհամակարգերը ըստ տեսակների,
5. ներկայացնել
ռադիոտեխնիկական
համակարգերի
առանձնահատկություններն ու նրանց կիրառման ոլորտները,
6. ներկայացնել
ռադիոտեխնիկական
ուղղությունները,

համակարգերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարանջատել ռադիոհամակարգերի հիմնական տեսակները,
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զարգացման

կառուցվածքային
հեռանկարային

5. վերլուծել ժամանակակից ռադիոհամակարգերի աշխատանքը
6. գնահատել ռադիոհամակարգերի աշխատանքի արդյունավետությունը և որոնել ուղիներ
արդյունավետության բարձրացման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և
մոդելավորման առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում:

հասկանալ

տեսական

և

2. առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները:
Բ1. աշխատել ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն իրականացնող
սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները,
Բ3. աշխատել գիտության, արտադրության, անվտանգության ու ռազմական ոլորտներում կիրառվող
ժամակակից ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
4. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ գրականությունից և
ինտերակտիվ նյութերից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
12. Ռադիոտեղորոշող համակարգեր:
13. Ռադիոնավիգացիոն համակարգեր:
14. Ինֆորմացիայի փոխանակման համակարգեր:
15. Հեռաառավարման ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
16. Կենսաբժշկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր
17. Թվային համակարգեր: Համակարգիչներ:
18. Էներգետիկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
19. Ադապտիվ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
20. Ռադիոէլեկտրոնային հակազդեցություն:
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21. Ազդանշաններն ու աղմուկները ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում:
22. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ա. Առաքելյան – "Ռաիոտեխնիկական համակարգեր", Երևան 2012.
7. Merill Skolnik, Radar Handboock, 2008.
8. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А.
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.

Коломенский,

Ю.Д.

Ульяницкий,

9. Радиоэлектронные системы, основы построения и теория, под ред.Я.Д. Ширмана, Москва,
Падиотехника-2007.
10. Ю.Т. Зарянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин, Основы радиотехнических систем, ТГТУ-2011.
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3․ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
«ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ»
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

մասնագիտության թվանիշը

միկրոէլեկտրոնիկա, 071401.00.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ճարտարագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2018/2019

տարին
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)
կարգի», ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

Պատրաստել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի բնագավառներում
արդի գիտության նվաճումները յուրացրած որակյալ կադրեր՝ ունակ ըմբռնելու դրանց
զարգացման հեռանկարները,

•

Տալ կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտում հիմնարար
գիտելիքներ,

•

Կրթել մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել կիսահաղորդչային էլեկտրոնային
սարքերի հետ, նախագծել տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաներ, և տեղյակ լինեն
ժամանակակից ինտեգրալ սխեմատեխնիկայի հիմնահարցերին,

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
262

Ա2. ներկայացնելու կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները,
Ա3. ձևակերպելու կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների
մեխանիզմները, բացատրելու կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը,
Ա4. մեկնաբանելու կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային սարքերի
պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա5. ներկայացնելու միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշելու
զարգացման հեռանկարները,
Ա6. մեկնաբանելու միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը,
Ա7. նեկայացնելու կոմպոզիտային և բազմաբաղադրիչ կիսահաղորդչային նյութերի
ֆիզիկական հատկությունները, առանձնահատկությունները և կիրառական
նշանակությունը
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները,
Բ2. օգտագործելու կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
մասին գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու
համար,
Բ3. կիրառելու կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար,
Բ4. կիրառելու կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային սարքերի
պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները
կիսահաղորդչային սարքերի նախագծման ժամանակ,
Բ5. գնահատելու միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշելու զարգացման
հեռանկարները,
Բ6. կիրառելու միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ
ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթելու, վերլուծելու և կիրառելու այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստելու թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու
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հետազոտությունների արդյունքներ,
Գ3. Աշխատելու գիտահետազոտական թիմում:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է:
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է:
13. Գնահատման ձևերը
Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և
հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4
խմբի՝
5. եզրափակիչ գնահատումով,
6. առանց եզրափակիչ գնահատման,
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
8. ստուգարքային:
Գնահատումն իրականացվում է համաձայն ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2022 թ. ապրիլի 7-ի
նիստում հաստատված «Ուսոււմնական գործընթացի կազմակերպման կարգի», ըստ տվյալ
դասընթացի համար սահմանված չափանիշների:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի,
ֆիզիկական հետազոտությունների, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում, “National
Instruments”-ի և ՀՀ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան
ձեռնարկությունների մասնաճյուղերում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին հասանելի դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային
դասախոսություններ, համացանցային նյութեր: Դասավանդման ձևերը՝ սովորական
լսարանային և էլեկտրոնային գրատախտակի օգնությամբ: Ամբիոնին կից գործում է
“Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն”, որի շրջանակներում
ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու գործնական հմտություններ ինչպես
կիսահաղորդչային միկրոէլնանոէլեկտրոնիկայի բնագավառում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել “ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և
բովանդակությունը” , “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշները” և “ՀՀ
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որակավորումների ազգային շրջանակը” (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2016թ. Հուլիսի
7-ի N714-Ն որոշմամբ) փաստաթղթերի պահանջները և համապատասխան դրույթները:
Համեմատվել և հաշվի են առնվել մի շարք արտասահմանյան բուհերի փորձառությունը և
բակալավրի ծրագրերի նմանատիպ կրթական չափորոշիչներն ու առարկայական
հենանիշերը: Դրանք են.
Masachusets Institute of Technology. https://ocw.mit.edu/courses/find-by-department/
Delft University of Technology: http://radar.ewi.tudelft.nl/
National Research Tomsk State University: http://en.viu.tsu.ru/news/project/3120/
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Չկան
18. Կրթական ծրագիրը սպասարկող դասախոսական կազմին ներկայացվող
Պահանջներ
1. Ընդհանուր կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
•

ուսանողակենտրոն կրթամեթոդական դասավանդման կարողություն,

•

դասավանդման ինտերակտիվ և նորարական մեթոդների մշակման և
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
•

հետազոտության մեթոդաբանության քանակական և որակական
իմացություն,

•

հետազոտական նախագծեր մշակելու, իրականացնելու և ղեկավարելու
կարողություն:

ՏՏ կիրառություն
•

բազային, համակարգչային հմտություններ,

•

ինտերակտիվ և հեռավար դասանցկացման հմտություններ:

2. Մասնագիտական կարողություններ
•

գիտության և տեխնոլոգիական զարգացման ժամանակակից միտումների
համատեքստում բնագավառի զարգացման հիմնախնդիրները հասկանալու,
վերլուծելու և մեկնաբանելու կարողություն,

•

համակարգչային մոդելավորման, սարքերի ծրագրավորման և
նյութագիտության արդի հիմնախնդիրների և ժամանակակից միտումների
մասին գիտելիքներ,

•

մասնագիտական բնագավառի մեթոդական և կիրառական բնույթի
խնդիրների ուսումնասիրման կարողություն:
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3. Ընդհանուր պահանջներ
•

գիտական աստիճան և/կամ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի
կոչում ֆիզիկայի կամ հարակից ոլորտում,

•

վերջին 5 տարում առնվազն մեկ գիտական և/կամ մեթոդական
հրատարակության առկայություն,

•

վերջին 5 տարում առնվազն մեկ մասնակցություն միջազգային
գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների,

•

վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումներին և/կամ մասնագիտական որակավորման
բարձրացման դասընթացների:
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“ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ” ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Բ1

կիրառել հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները

Բ2

օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող

ներկայացնել գործնականում կիրառվող հիմնական
կիսահաղորդիչների տեսակները, դրանց
առանձնահատկությունները

Ա2

ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող
ֆիզիկական պրոցեսները, էլեկտրոնիկայում դրանց

ֆիզիկական պրոցեսների մասին գիտելիքները դրանց

օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները

աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու
համար

Ա3

Ա4

ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին

Բ3

կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին

ազդեցությունների մեխանիզմները, բացատրել

ազդեցությունների մեխանիզմները կիսահաղորդչային սարքերի

կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը

աշխատանքը բացատրելու համար

մեկնաբանել կիսահաղորդիչների ստացման և

Բ4

կիրառել կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային

կիսահաղորդչային սարքերի պատրաստման տեխնոլոգիական

սարքերի պատրաստման տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունները

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները
կիսահաղորդչային սարքերի նախագծման ժամանակ

Ա5

ներկայացնել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա

Բ5

վիճակն ու նշել զարգացման հեռանկարները
Ա6

մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների ֆունկցիոնալ հնարավորություններն ու
աշխատանքի սկզբունքը

Ա7

նեկայացնել կոմպոզիտային և բազմաբաղադրիչ
կիսահաղորդչային նյութերի ֆիզիկական հատկությունները,

գնահատել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն
ու նշել զարգացման հեռանկարները

Բ6

կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը
տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար

առանձնահատկությունները և կիրառական նշանակությունը
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացված գիտելիքները՝, տարբեր
աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և
կիրառել այդ գիտելիքները գործնական աշխատանքում

Գ2

268

Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքներ

Գ3

Աշխատել գիտահետազոտական թիմում

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

թվանիշը

Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա

Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ

Գ Գ Գ Գ

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

3

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

1401/Բ01

+

+

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

1401/Բ02

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ03

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ04

+

+

Անգլերեն-1

1602/Բ01

+

+

Անգլերեն-2

1602/Բ02

+

+

Գերմաներեն-1

1604/Բ31

+

+

Գերմաներեն-2

1604/Բ32

+

+

Ռուսաց լեզու- 1

1704/Բ01

+

+

Ռուսաց լեզու- 2

1704/Բ02

+

+

Քաղաքացիական պաշտպանություն և

0002/Բ01

+

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ01

+

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1302/Բ18

+
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4

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ01

+

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ20

+

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ23

+

Մշակութաբանության հիմունքներ

1105/Բ55

+

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ01

+

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ01

+

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203?Բ22

+

Տրամաբանության հիմունքներ

1301Բ02

+

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ17

+

+

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0404/Բ01
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման

+

+

0502/Բ01

+

+

+

Ծրագրավորման հիմունքներ-1

0502/Բ02

+

+

+

Ծրագրավորման հիմունքներ-2

0502/Բ03

+

+

+

Համակարգչային պրակտիկում

0502/Բ04

+

+

+

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-1

0504/Բ01

+

+

+

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-2

0504/Բ02

+

+

+

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-3

0504/Բ03

+

+

+

հիմունքներ
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Կոմպլեքս անալիզ

0504/Բ05

+

Մեխանիկա

0502/Բ05

Մոլեկուլյար ֆիզիկա և ջերմադինամիկա

0404/Բ01

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

0501/Բ02

Օպտիկա

0404/Բ02

+

Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային
տեսություն (ՀԲ)

0502/Բ06

+

Ռադիոտեխնիկայի հիմունքներ-1 (ՀԲ)

0501/Բ06

Ռադիոտեխնիկայի հիմունքներ-2 (ՀԲ)

0501/Բ10

Միկրոաշխարհի քվանտային ֆիզիկա

0502/Բ07

Կիրառական էլեկտրադինամիկա

0502/Բ09

Վիճակագրական ֆիզիկա

0402/Բ02

Համակարգչային ինժեներական գրաֆիկա

0503/Բ01

Բյուրեղագիտություն (ՀԲ)

0503/Բ02

Չափիչ տեխնիկա և գիտափորձի

0503/Բ03

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

ատոմատացում
Նյութագիտություն (ՀԲ)

0503/Բ04

Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա

0503/Բ05
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+

+
+

+
+

+

Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային

0503/Բ06

+

+

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա (ՀԲ)

0503/Բ07

+

Միկրոէլեկտրոնիկա

0503/Բ08

Կիսահաղորդիչների օպտիկական

0503/Բ09

+

0503/Բ10

+

0503/Բ11

+

+

սարքերի տեխնոլոգիա
+
+

+
+

+

+

+

հատկություններ
Ֆիզիկական երևույթները կիսահաղորդիչ-գազ

+

+

բաժանման սահմանին
Կիսահաղորդչի պարամետրերի չափման

+

+

մեթոդներ
Կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա

0503/Բ12

Վերականգնվող էներգետիկա

0503/Բ14

Միկրոսխեմատեխնիկա

0503/Բ15

Մագնիսական երևույթները

0503/Բ17

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

կիսահաղորդիչներում
Ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման

0503/Բ18

+

+

+

տեսություն
Խելացի սենսորներ

0503/Բ19

Բյուրեղական դիէլեկտրիկների ֆիզիկա

0503/Բ20

Արեգակնային էներգետիկ կայաններ

0503/Բ21
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+
+

+

+
+

+

+

+

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0503/Բ22

Կիսահաղորդչային սենսորներ

0503/Բ03

+

+

+

Կոմպոզիտային նյութերի ֆիզիկա և
տեխնոլոգիա

0503/Բ30

+

+

+
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«ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ»
ԿՐԹԱԿԱՆ 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 կիսամյակ,

Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

աշնանային
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
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն
հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
Դասախոսություն, գործնական աշխատանք, սլայդի ցուցադրում, ինքնուրույն աշխատանք և
հանձնարարություններ::
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները: Բառապաշարային
փոփոխություններն ու զարգացումները: Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
Յու.Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Թելյան և ուրիշներ: Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
Լ. Եզեկյան: Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1. 1401/Բ02

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

2 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը՝
- 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,
2. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ :
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները: Խոսքի արժանիքները (ճշտություն,
ճշգրտություն, սեղմություն և այլն): խոսքային վարվեցողություն: Գործառական ոճեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Յու. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Թելյան և ուրիշներ: Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
Լ. Եզեկյան: Ոճագիտություն, Ե., 2003:
Ս. Մելքոնյան: Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Ե., 1984:
Պ.Պողոսյան: Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Ե., 1990, 1991:

1. 1106/Բ03

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 1-ին կիսամյակ, աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը՝
ներկայացնել հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերը,
տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ,
նպաստել բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացիների դաստիարակմանը:
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
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առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:
բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ`
- տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
- կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
1. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, սեմինար, 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.
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 Ոսկեդարը:
Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (10801375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան և ուրիշներ: Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Ե., ԵՊՀ հրատ.,
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1975:
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

2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը
- Ներկայացնել հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերը
տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ,
- նպաստել բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացիների դաստիարակմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
- Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
- Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
- Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
- Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. 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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
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արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, սեմինար, 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.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1602/Բ 01

2. Անգլերեն-1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. -4ժամ

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացման ուղիները,
- ծանոթացնել մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքներին,
- ծանոթացնել հիմնական մասնագիտական բառապաշարի և մասնագիտական տերմինների
հետ,
- ծանոթացնել մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
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տարբերակման և թարգմանության հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
- բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները,
- ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
- կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
- հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
- Օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
- գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
- անհատական և խմբային աշխատանք
- անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
- 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.
Անգլերենի քերականական կառույցները : Ընդհանուր բառապաշարի զարգացում:
Մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը: Մասնագիտական անգլերեն լեզվով
գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

S. Toumanyan. Insight into the science of physics, 2006.
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2. Е.В. Хомутова. Intensive Course of the English Language for Physicists and Radiophysicists. М.,
1992.
3. A.H. Kirsten, D.M. Katz. The Physics Toolbox . 2002.

1. 1602/Բ02

2. Անգլերեն-2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 4ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ներկայացնել լեզվական իրազեկության զարգացումը. գիտելիքների և կարողությունների
բառապաշարի, շարահյուսության, օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունները,
- ներկայացնել հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ
ուսանողների ներգրավման մակարդակի բարձրացման ուղիները,
- ներկայացնել մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և
հմտությունների զարգացման ձևերը,
- ներկայացնել մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
- տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
- ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում
և թարգմանություն,
- ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական թեմաների
շուրջ,
- արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ:
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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
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տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
- գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
- անհատական և խմբային աշխատանք,
- անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
- 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.
Մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ: Անգլերենով
մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն:
Դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում: Տարբեր
աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում: Գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

M. Avetikian, A. Grigoryan. English for Students of Physics and Radiophysics. Yerevan 2006.

2.

Ye. Mkhitaryan. Basic English for University Student. Yerevan 2008.

3.

Ye.Margaryan. A Guide to Science. Yerevan 2014.

1. 1604/Բ 31

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4ժամ

6. 1-ին կիսամյակ, աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ներկայացնել նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության,
քերականության և բառագիտության բնագավառներում,
- ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական

կառույցների մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
2.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

3.

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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունք, ինքնուրույն աշխատանք, 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.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
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: Պարզ
նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝
«Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը»,
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«Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
H. Kessler, V. Levin. Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
H. Griesbach, D. Schulz. Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
J.u.A. Gabrieljan. Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1604/Բ 32

2. Գերմաներեն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 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
- պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
- ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
- պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության
ու փոխադրման սկզբունքների մասին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
2. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
3. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
- մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունք, ինքնուրույն աշխատանք, 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.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական
երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: 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: Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի
մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ
զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
H. Kessler, V. Levin. Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
H. Griesbach, D. Schulz. Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
J.u.A.Gabrieljan. Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1704/ Բ 01

2. Ռուսաց լեզու- 1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.- 4ժամ

6. 1-ին կիսամյակ, աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը, զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
- ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին և գիտական ոճի
առանձնահատկություններին, ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին,
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- ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը և
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 կանոններին, գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
- կրճատել/ընդլայնել տեքստը, պատասխանել հարցերին,
- կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- որոնել տվյալ թեմայով տեղեկատվության,
- ընդլայնել տեղեկատվական աղբյուրները,
- մտքերի փոխանակում թեմայի շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
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 հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի
ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական
ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:

Մասնագիտական տերմինաբանության
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առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Т.Н. Алексеенко. Научный стиль речи. Уч. пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ,
2005.
П.Б. Балаян, Л.А.Тер-Саркисян, Б.С. Ходжумян. 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/ B 02

2. Ռուսաց լեզու- 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի

կարողությունները,

● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
- ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց
լեզվի իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
- տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
- կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
- օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
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աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
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 հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
Т.Н. Алексеенко. Научный стиль речи. Учебник пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
Н.П. Андрюшина и др.Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. М., 20082010.
П.Б. Балаян и др. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ,
2015.
Н.Г. Карапетян и др. Учебные задания по русскому языку. Обучение дискуссионному общению.
Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
А.Н. Кирейцева и др. Сборник тестовых заданий по русскому языку для иностранцев:
Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 0002/Բ01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

4 ECTS կրեդիտ

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
4.

4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ

6.

2-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ներկայացնել և ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտությունները,
- ծանոթացնել փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններին և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
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ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
- ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
- գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
- տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
- ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
- օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
- կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
- աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
- վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
- Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
- Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
- Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
- 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.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: Քաղաքացիական պաշտպանություն: ԱԻ-ում
բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ռ.Վ. Մարկարյան, Ն.Ա. Ջանջուղազյան և ուրիշներ: Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006:
Հեղինակների կոլլեկտիվ: Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում, ուսումնական ձեռնարիկ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2007:
Կ.Ա. Մանասյան: Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2007:
Մ.Խ. Ադամյան: Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., ԵՊՀ
հրատ., 2011:
Ս.Ա. Մանուկյան, Գ.Հ. Ճաղարյան: Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017:

1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 1-ին կիսամյակ, աշնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է
- ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, բնապահպանության,
բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի
բնապահպանական խնդիրների մասին,
- ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի
հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
- ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
- նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
- լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,
- բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
- իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
- վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կ- ազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
- Դասավանդման ձևեր.
- համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
- Ուսումնառության ձևեր
- ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, տրվում է առավելագույնը 6 հարց,
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նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ: Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը: Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական
բազմազանությունը: Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և
մարդու առողջությունը: Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների
առաջացման մեջ գոյություն ունեցող փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման
միջազգային մեխանիզմների հիմնական դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մ.Հ. Սարգսյան և ուրիշներ:Ագրոկենսաբազմազանություն» Ե., «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014:
Տ.Ե. Գրիդել, Բ.Ր. Ալլենբի: Տնտեսական էկոլոգիա, 2012:
Կ.Վ. Գրիգորյան և ուրիշներ: Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ: Ուս.
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Ե., 2010:
Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան: Բնապահպանության հիմունքներ, Ե., 2010:
Է.Մ. Հայրապետյան և ուրիշներ: Շրջակա միջավայրի պահպանություն, Ե., 2005:
Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004:

1. 1302/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2. գործ. -2

6. 3-րդ կիսամյակ, աշնանային

7. Ստուգարք

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
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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 սոցիոմշակութային հիմունքները :
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում, տեքստերի
մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, 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.

Ա. Բալայան: Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր., 2016:

2.

Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012.

3.

В.А. Канке. Основы философии, М., 2014.

4.

В.Д. Губин. Философия, М., 2013.

5.

Н.Ф. Бучило. Философия, М., 2013.
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1005/Բ01

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- տրամադրել ձեռներեցության 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 ձեռներեցության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային
զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
- ներկայացնել ձեռներեցության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
- լուսաբանել ձեռներեցության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- վերլուծել և տարբերակել ձեռներեցության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական 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
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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. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց
և դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները: Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և
խնդիրները: Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները: Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց
բնորոշիչները: Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ: Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և
տրամաբանությունը: Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական
գործընթացը: Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները.
արտադրության կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում:
Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում: Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները:
Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 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: b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները: Սոցիալական
ձեռներեցությունը: Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը:
Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները:
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Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները: Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.
փոխազդեցությունը և մոտեցումները: Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը.
բիզնես պլան: Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները: Բիզնես պլանի
էությունը և կառուցվածքը: Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը Բիզնեսի շրջական
միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները: Շուկայավարության,
արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը, բնութագրիչները:
Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները: Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
О.Н. Бекетова, В.И.Найденков. Бизнес-план. Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009.
В.Ю. Буров. Основы предпринимательства. Уч.пособие Чита, 2011.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009.
П.Ф. Друкер. Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009.
В.П. Попков, Е. В. Евстафьева. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и
таблицы, СПб., 2007.

1. 1901/Բ01

2. Իրավունքի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս.-2.

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
- ներկայացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները,
- մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
- ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- բնութագրել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը,
իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց
կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
- տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
- բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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- համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
- իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ,
դրրսևորել 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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, գրավոր և բանավոր ստուգում/
հարցում, իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
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: Իրավունքի համակարգը: 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. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական ևքաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
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3. Գ.Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան և ուրիշներ: Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի
համար. Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան և ուրիշներ: Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ
դասարանի համար Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1. 1007/Բ 20

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է
- ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների
բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում
առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական
կարգավորման մասին,
- ներկայացնել գիտելիքներ, որոնք կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում
արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար:
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
- բնութագրել շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական
իրավիճակներում արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. բացահայտել յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ, առաջադրանքներ, դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և
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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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր (կամ գրավոր): Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը:
Տնտեսական համակարգերը: Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և
շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու
գործազրկությունը: Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջ.Դ. Գոռթնի, Ռ.Լ. Ստրոուպ: Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Ե.,
ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատ., 1999:
2. Հ.Լ. Սարգսյան, Հ.Գ. Մարգարյան: Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017:
Լ. Խաչատրյան և ուրիշներ: Տնտեսագիտության հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
(ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Ե., Լիմուշ հրատ., 2014:
С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл. Экономикс. Краткий курс, М., Изд-во ,,Инфра-М,, , 2015:
www.armstat.am
www.gov.am

1. 1202/Բ23

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական
ակունքներին,
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- ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
- 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, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
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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.
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
А.А.Дегтерев. Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998.
К.С. Гаджиев. Политическая философия. М., 1999.
Р.Т. Мухаев. Теория политики. М.:ЮНИТИ, 2005.
А.И. Соловьев. Политология: политическая теория, политические технологии : Уч. для студентов
вузов . М.: Аспект Пресс, 2006.

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:
- ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող մշակույթի
ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
- ձևավորել գիտելիքներ հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա մշակութային
գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
- ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
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- նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
- ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
- ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական
և լոկալ դրսևորումները,
- տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
- ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, գործնական պարապմունք, դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: Մշակույթի կառուցվածքը,
բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ: Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային
կապիտալ հասկացությունները: Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման,
ինտեգրման և ձուլման հասկացությունները: Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և
բնականի հարաբերակցութունը:
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Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը: Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: Մշակույթի քաղաքական և
տնտեսական չափումները: Մշակույթը և լեզուն: «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային»
մշակույթ հասկացությունները։
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ: Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և
գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Գուրևիչ: Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. Культурная антропология, М., 2004:
А.И. Кравченко. Культурология, М., 2003.
В.М. Розин. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.

1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. դաս.-2 ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին,
- ծանոթացնել, ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց
եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
- ծանոթացնել ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային
և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային
առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] 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
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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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր (կամ գրավոր): Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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)
306

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.
Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Ե., Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
В.Ю. Лебедев Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

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
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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 (եթե այդպիսիք կան)
- պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
- վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն
հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում, 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.
Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: Բարոյական հարաբերությունների էությունը:
Կրոնական էթիկա: Բիոէթիկա: Քաղաքական էթիկա: Սիրո մետաֆիզիկա: Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ю. Апресян. Этика. М., 2004.
Ж. Бодрийяр. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
П. Матвеев. Религиозная этика. М., 2014.
Э. Фромм. Искусство любить. М., 2008.
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А. Щвейцер. Культура и этика. М., 2010.

1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
- ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և
հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ,
- ծանոթացնել սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
- ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
- նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,
- նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն
հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
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:
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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.
Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիայի օբյեկտն
ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ: Սոցիոլոգիան գիտությունների
համակարգում
Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա: Սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքը
Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը: Մշակույթ,
մշակույթի տարրեր: Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա:
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ: Սոցիալական խմբեր
և կազմակերպություններ
Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում: Շեղվող վարք և
սոցիալական վերահսկողություն: Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն:
Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա: Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ
և շարժումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Э. Гидденс. Социология, 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
Ч.Р. Миллс. Социологическое воображение. Пер. с англ. О.А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г.С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001.
П. Штомпка. Социология. Анализ современного общества, М.: Логос, 2005.
J.J. Macionis. Sociology, USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.

1. 1301/Բ02

2. Տրամաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացություններին և օրենքներին
ու սկզբունքներին,
- Ծանոթացնել և բացահայտել և տրամաբանական կարողություններին, ձեռք է բերվող
գիտելիքներին, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների
հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական
հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
- իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության
ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ
եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
- ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
- իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- 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.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, քննարկում, անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
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
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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.
Հ.Ա.Գևորգյան, Վ.Խ. Բաղդասարյան: Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
В.И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. Упражнения по логике. Уч. пособие. М.,2005.
Ю.В. Ивлев. Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
А.А. Ивин, Практическая логика. Уч. пособие. М.,2002.
А. Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

1. 1306/Բ17

2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 4-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է`
- ծանոթացնել մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային
մեխանիզմների, օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների հետ,
- ծանոթացնել ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման
ոլորտներին, հոգեբանական կրթվածությանը և մշակույթի զարգացման ընթացքին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
- սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,սահմանել անձի կառուցվածքը,
անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները, մոտիվացիայի
տեսությունները,
- ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
- ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
- կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի
առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
- կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին,
- կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
- օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմումԳ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ,
վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքներ:
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.
Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը: Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները: Միջանձնային
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ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: Գործարար
հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները: Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ա. Նալչադյան: Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ: Գիրք 1., Ե., Լույս. 1991:
Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Ե., ԵՊՀ հրատ. 2010:
Р.С.Немов. 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. 0404/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ

6.

7. Ստուգարք

4-րդ կիսամյակ, գարնանային

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական մասնագիտությունների
ուսանողներին բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման
առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները` զանազան
մոլորություններից, նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես,
փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
- մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
- կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները,
- հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
- ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
- ձևակերպելու նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին,
- ինքնուրույն զբաղվելուու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
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դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր դրույթներ: Բնագիտության գիտական մեթոդները: Բնագիտությունը և
մաթեմատիկան: Ֆիզիկական պատկերացումները և դրանց էվոլյուցիան: Տիեզերագիտական
կոնցեպցիաներ: Քիմիական գիտությունների հիմնախնդիրներ: Կենսաէթիկայի ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս. Ասլանյան, Հ.Ս. Կարայան: Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Ե., 2011:
С.Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В.В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В.А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002.
Д.А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М., Проспект,
2005.
А.В. Волошинов. Математика и искусство. М., Просвещение, 2000.

1. 0502/Բ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման

3. 2 ECTS

հիմունքներ

կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.-2 ժամ

6.

7. Ստուգարք

4-րդ կիսամյակ, գարնանային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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- ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունների
հիմունքներին։
- ուսուցանել թվային համակարգերը և թվերի ներկայացման ձևերը, թվաբանական
գործողությունները։
- ծանոթացնել թվային սխեմաների պարզագույն տարրերին և տրամաբանական
գործողություններին։
- ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքին,
- ուսուցանել ալգորիթմների մշակման և որոշ ստանդարտ ալգորիթմներ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- օգտվելու տարբեր թվային համակարգերից։
- կիրառելու թվային սխեմաների պարզագույն տարրերը։
- մշակելու պարզ ալգորիթմներ։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կառուցելու խնդրի տրամաբանական շղթան։
ստացած տեսական գիտելիքները կիրառելու ծրագրային կոդի ստեղծման համար։
վերլուծելու համակարգչային ծրագիրը և վերհանելու իրականացվող ալգորիթմը։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտագործել ստացված գիտելիքները ծրագրավորման մեջ
թվային միկրոէլեկտրոնիկայում կիրառել պարզագույն թվային սխեմաների տարրերը և բուլյան
հանրահաշիվը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը :
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում։
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսի բացատրությունները, մասնակցում
քննարկումներին և ստացած գիտելիքներն օգտագործում հանձնարարված ծրագրի կազմման
ու համակարգչի վրա այն գործարկելու համար:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր (կամ գրավոր): Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անալոգային և դիսկրետ թվեր։ Թվային համակարգեր։ Տասական, երկուական, ութական և
տասնվեցական հիմքով համակարգեր։ Տարբեր հիմքերով համակարգերում թվային անցումներ։
Բիթեր, բայտեր և բառեր։ Նշանի բիթեր։ Մեկի և երկուսի լրացումներ։ Բացասական թվերի
ներկայացումը երկուական համակարգում։
Իրական թվերը երկուական համակարգում։ Համակարգչում թվերի ճշտությունը։ Իրական
թվերի ֆորմատները։ ANSI/IEEE-754, IEEE-754r, IEEE-854 Standard ֆորմատներ։
Երկուական կոդեր։ Գրեյի, ASCII, Unicode կոդեր։ Սխալների հայտնաբերման և ուղղման կոդեր։
Թվաբանական գործողություններ տարբեր թվային համակարգերում։ Թվերի գումարում,
հանում, բազմապատկում և բաժանում։
Թվային սխեմաների բազային տարրեր։ ԵՎ, ԿԱՄ, ՈՉ տարրեր։ Բացառող ԿԱՄ տարրեր։ Այլ
հիմնական տարրեր։ Տրամաբանական գործողություններ։
Համակարգչի կառուցվածքը։ Մուտքային և ելքային բլոկներ։ Հիշողություն։ Թվաբանականտրամաբանական բլոկ։ Կենտրոնական պրոցեսոր։ Լրացուցիչ բլոկներ։
Ծրագրավորման հիմնական սկզբունքները։ Ալգորիթմների մշակում։ Բլոկ սխեմաներ։
Փոփոխականներ և հաստատուններ։ Տվյալների մուտքագրում։ Տվյալների ստացումը ելքում։
Վերագրման գործողություն։
Պարզագույն բլոկ սխեմաներ։
Ճյուղավորված բլոկ սխեմաներ։
Ցիկլեր։
Ենթածրագրերի գաղափարը։
Հասցեներ և ցուցիչներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ա.Գ.Ալավերդյան, Տ.Ա. Հարությունյան, Շ.Ռ. Մելիքյան. Ծրագրավորման խնդիրների
ժողովածու, մաս 1։ Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011։
A.K. Maini. Digital Electronics: Principles, Devices and Application. John Wiley & Sons, 2007.
Е. Конова, Г. Поллак. Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
А.Х. Шень. Практикум по методам построения алгоритмов (2-е изд.). Интуит, 2016.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 0502/Բ27

2. Ծրագրավորման հիմունքներ-1

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. գործ.-1, լաբ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8 Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել տարբեր թվային համակարգերի հետ։

•

Ծանոթացնել 2-ական թվային համակարգում թվաբանական գործողությունների հետ։

•

Ուսուցանել կոդավորման սկզբունքները՝ BCD, ASCII և Gray կոդավորման օրինակներով։

•

Ծանոթացնել Բուլյան հանրահաշվի աքսիոմների և թեորեմների հետ։

•

Ուսուցանել տրամաբանական հիմնական տարրերի աշխատանքների սկզբունքը։

•

Ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքի հետ։

•

Ծանոթացնել ծրագրավորման լեզվի հիմնական գաղափարներին։

•

Ծանոթացնել պայմանի և ցիկլի օպերատորների հետ։

9 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իմանալ թվային համակարգերի միջև անցումները՝ կապերը։
2. Իմանալ կոդավորման սկզբունքները։
3. Իմանալ Բուլյան հանրահաշվի հիմնական տարրերը։
4. Իմանալ ծրագրավորման հիմնական գաղափարները Python լեզվի օրինակով։
5. Ունակ լինել գրել պարզ ծրագրեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. վարժվել բուլյան արտահայտությունների ձևափոխություններում։
7. կառուցել տրամաբանական սխեմաներ։
8. կառուցել ոչ բարդ խնդիրների ալգորիթմներ և գրել Python լեզվով։
9. ստուգել գրված ծրագրերը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ ծրագրավորման
լեզուներ կամ խորացնել Python լեզվի գիտելիքները։
11. կառուցել բարդ ալգորիթմներ և ծրագրավորել։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը :
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների, դասընթացին մասնակցության և ինքնուրույն
աշխատանքի արդյունքներով։ Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9
միավոր առավելագույն արժեքով: Դասընթացին մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ
ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ առավելագույնը 8 միավոր։

12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Տարբեր թվային համակարգերում թվի ներկայացում։ Անցումներ մի համակարգից մյուսին։
2. Թվաբանական գործողություններ 2- ական թվային համակարգում։
3. Բինար կոդավորման հիմնական գաղափարներ։ BCD, ASCII, Gray կոդեր։
4. Տրամաբանական տարրեր։ Իսկության աղյուսակ (The truth table): Տրամաբանական սխեմաների
կառուցում։
5. Բուլյան հանրահաշիվ, հիմնական աքսիոմներ և թեորեմներ։ Բուլյան արտահայտությունների
պարզեցումներ։ Ֆունկցիայի կոմպլեմենտ։
6. Համակարգչի կառուցվածք։
7. Ալգորիթմեր։ Ալգորիթմերի տեսակներ։
8. Python լեզվի հիմնական գաղափարները։ Տվյալների մուտք և ելք։ Փոփոխականներ և
հաստատուններ։ Վերագրման օպերատոր։ Թվաբանական գործողություններ։
9. Համեմատության և տրամաբանական օպերատորներ։ if-else պայմանի օպերատոր: switch-case
ընտրման օպերատոր։
10. Ցիկլեր։ while ցիկլի օպերատոր։ for ցիկլի օպերատոր։ Ներդրված ցիկլեր։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. - Как программировать на С++. Бином Пресс, 2008.
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2. Ալավերդյան Ա․Գ․, Հարությունյան Տ․Ա․, Մելիքյան Շ․Ռ․ - Ծրագրավորման խնդիրների
ժողովածու, մաս 1։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011․
3. Конова Е., Поллак Г. - Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
4. O’Reilly, - Learning Python, 5thedition,
5. Г.Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, - Язык программирования Python
6. Tarek Ziade’, - Expert Python Programming, 2008

1. 0502/Բ27

2. Ծրագրավորման հիմունքներ-2

3. 4 ECTS կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-2, լաբ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսուցանել աշխատել ֆայլերի հետ։

•

Ծանոթացնել Python ծրագրավորման լեզվի հիմնական գրադարանների հետ։

•

Ծանոթացնել ֆունկցիայի գաղափարի հետ։

•

Ուսուցանել ռեկուրսիոն ֆունկցիաները։

•

Ծանոթացնել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) գաղափարի հետ։

•

Ծանոթացնել ժառանգականության գաղափարի հետ։

•

Ուսուցանել աշխատել մեծ թվով տվյալների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ ստրուկտուրացված և օբյեկտ
գաղափարները Python լեզվի օրինակով։

կողմնորոշված

ծրագրավորման

հիմնական

2. ունակ լինել գրել պարզ ծրագրեր։
3. օգտվել ստանդարտ գրադարաններից։

4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կառուցել բարդ խնդիրների ալգորիթմներ և գրել Python լեզվով։
6. ստուգել գրված ծրագրերը։
7. քայլ առ քայլ ստուգելով՝ հայտնաբերել գրված ծրագրում առկա սխալները։

8. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ ծրագրավորման
լեզուներ կամ խորացնել Python լեզվի գիտելիքները։
10. կառուցել բարդ ալգորիթմներ և ծրագրավորել։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը :
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆունկցիաներ։ Ներդրված և ծրագրավորողի կողմից սահմանվող ֆունկցիաներ։ Ռեկուրսիոն
ֆունկցիաներ։
2.

Աշխատանք ֆայլերի հետ։

3.

Բարդ ալգորիթմերի մշակում և ծրագրավորում։ Պղպջակային սորտավորման ալգորիթմ։

4.

Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում։ Կլասներ։

5.

Ժառանգականություն։ Ժառանգականության տեսակներ։

6.

Բացառություններ։ Սխալների հայտնաբերման ծրագրեր։

7.

Numpy գրադարան։

8.

Pandas:

9. Math, matplotlib.pyplot գրադարաններ։ Գրաֆիկների կառուցում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. - Как программировать на С++. Бином Пресс, 2008.
2. Ալավերդյան Ա․Գ․, Հարությունյան Տ․Ա․, Մելիքյան Շ․Ռ․ - Ծրագրավորման խնդիրների
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ժողովածու, մաս 1։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011․
3. Конова Е., Поллак Г. - Алгоритмы и программы. Язык С++. Лань, 2017.
4. O’Reilly, - Learning Python, 5thedition,
5. Г.Россум, Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, - Язык программирования Python
6. Tarek Ziade’, - Expert Python Programming, 2008

1. 0502/Բ04

2. Համակարգչային պրակտիկում

3. 4 ECTS կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5. լաբ.-4

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել Matlab ծրագրային փաթեթի հետ,
- ծանոթացնել գրաֆիկների և մակերևույթների կառուցման և հետազոտության մեթոդների
հետ։
- ծանոթացնել Matlab ծրագրավորման լեզվի հիմնական գաղափարների հետ։
- Ծանոթացնել տրանսցենդենտ և դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման, որոշյալ
ինտեգրալների հաշվման տարբեր թվային եղանակների և Matlab ծրագրում դրանց
արդյունավետ օգտագործման հետ,
- Ծանոթացնել աշխատել բազմանդամային ֆունկցիաների հետ Matlab ծրագրում,
- Ծանոթացնել կորերով մոտարկման և տվյալների ինտերպոլացման տարբեր եղանակների
հետ և կիրառել դրանք Matlab ծրագրում,
- Ծանոթացնել Matlab ծրագրում սիմվոլային գործողություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Matlab ծրագրային փաթեթի հիմնական գաղափարների հետ ծանոթացում։
- Պարզագույն խնդիրների մոդելավորում և գրաֆիկական ներկայացում։
- Աշխատանք վեկտորների և մատրիցների հետ։
- Ծրագրավորում Matlab ծրագրավորման լեզվով։
- Տրանսցենդենտ և դիֆերենցիալ հավասարումների տարբեր թվային եղանակների
արդյունավետ օգտագործմանը Matlab ծրագրում։
- Որոշյալ ինտեգրալների հաշվման թվային եղանակներին Matlab ծրագրում։
- Կորերով մոտարկման և տվյալների ինտերպոլացման տարբեր եղանակներ։
- Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման վերջավոր տարրերի
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եղանակը։
- Սիմվոլային գործողություններ։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Կատարել հաշվարկներ Matlab ծրագրային փաթեթում։
- Կառուցել երկչափ և եռաչափ գրաֆիկներ, ստեղծել անիմացիոն պատկերներ։ Հետազոտել
գրաֆիկները։
- Գրել սեփական ծրագրերը Matlab ծրագրավորման լեզվով։
- Կարողանալ կիրառել ամենաարդյունավետ թվային եղանակը ֆիզիկայի խնդիրները լուծելիս։
- Փորձնական տվյալներով ստացված դիսկրետ տվյալներից վերականգնել մոտարկային
ֆունկցիան:
- Կատարել սիմվոլային հաշվարկներ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտագործել ստացված գիտելիքները ֆիզիկայի խնդիրներ լուծելիս, մոդելավորել և
հետազոտել ստացված լուծումները
- Ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի խնդիրները լուծելիս և մոդելավորելիս օգտագործել Matlab
ծրագրի անհրաժեշտ մոտավոր կամ ճշգրիտ ֆունկցիաները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը :
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,:
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Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թվային եղանակների կիրառումը MatLab-ում։ Բազմանդամների արմատների որոշումը,
թվաբանական գործողություններ բազմանդամների հետ։ Կորերով մոտարկման ալգորիթմները։
Բազմանդամային և այլ ֆունկցիաներով մոտարկում։
Տվյալների ինտերպոլացում։ Գծային, խորանարդային սպլայն և ըստ ամենամոտ հարևանների
ինտերպոլացում։
Տրանսցենդենտ հավասարումների լուծում։ Հավասարումների համակարգերի լուծում։
Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոշում։
Որոշյալ ինտեգրալների հաշվման թվային եղանակներ։ Սեղանների եղանակ, Սիմպսոնի
եղանակ։ Կրկնակի ինտեգրալներ։ Փոփոխական վերին սահմանով ինտեգրալներ։
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային եղանակներ։ Ռունգե-Կուտտայի 1-ին, 2-րդ և
4-րդ եղանակներ։ Բազմաքայլ եղանակներ։ Կոշտ դիֆերենցիալ հավասարումներ։
Դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր։
Ծանոթացում վերջավոր տարրերի եղանակի հետ։ PDE Toolbox ենթափաթեթը։ Վերջավոր
տարրերի եղանակով պարզագույն խնդիրների լուծում և լուծումների հետազոտություն։
Սիմվոլային (անալիտիկ) հաշվարկներ։ Սիմվոլային փոփոխականներ, վեկտորներ և
մատրիցներ։ Գրաֆիկներ և մակերևույթներ։
Արտահայտությունների պարզեցում։
Ֆունկցիայի սահմանների որոշում։ Ածանցում և ինտեգրում։ Ֆունկցիայի վերլուծումն ըստ
Թեյլորի շարքի։
Հավասարումների և հավասարումների համակարգերի անալիտիկ լուծում։
Դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց համակարգերի անալիտիկ լուծում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Տ.Ա. Հարությունյան: Ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը Matlab
միջավայրում։ Matlab միջավայրի կառուցվածքը։ Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016:
И. Ануфриев. Самоучитель Matlab 5.3/6.х, БХВ-Петербург, 2002.
Andrew Knight. Basics of Matlab And Beyond, CRC Press LLC, 2000.
L.F. Shampine, I. Dladwell, S. Thompson. Solving ODEs with Matlab. Cambridge University Press,
2003.
324

S.R. Otto, J.P. Denier. An Introduction To Programming and Numerical Methods in Matlab. Springer,
2005.

1. 0504/Բ01

2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4.6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 1-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի գաղափարներին և մեթոդներին,
Ներկայացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններին ռադիոֆիզիկայում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Բացատրելու հաջորդականությունների սահմանները, ֆունկցիաների սահմանները և
անընդհատությունը,
- Ներկայացնելու ֆունկցիաների ածանցյալների և դիֆերենցիալների գաղափարները,
- Լուսաբանելու անորոշ ինտեգրալների սահմանումը և հատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Կիրառելու մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներն ու մեթոդները,
- Վերլուծելու ֆունկցիայի անընդհատությունը և խզման կետերը, հաշվել
հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները,
- Գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը ու նախնականը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- Արդյունավետ օգտագործել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը :
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ1. օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
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արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություններ, ֆունկցիա, իրական թվեր: Թվային բազմությունների ճշգրիտ ստորին և վերին
եզրերը: Թվային հաջորդականության սահմանը: Կոշիի զուգամիտության սկզբունքը:
Ֆունկցիայի սահմանը: Անվերջ փոքրերի և անվերջ մեծերի դասակարգումը: Ֆունկցիայի
անընդհատությունը և խզումները: Հավասարաչափ անընդհատություն և Կանտորի թեորեմը:
Ածանցյալ: Բարձր կարգի ածանցյալ, դիֆերենցիալ: Անորոշ ինտեգրալ: Ռացիոնալ
ֆունկցիաների և դրանց բերվող ֆունկցիաների ինտեգրում: Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական
թեորեմները և կիրառությունները: Թեյլորի բանաձև: Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի
օգնությամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, Т I, II, III. 2008.
Վ. Օհանյան: Մաթեմատիկան անալիզ: Դասախոսություններ: I մաս: Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ, Ե., ԵՊՀ, 2008:
Գ.Գ. Գևորգյան և ուրիշներ: Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, I, II, մաս, 1999:
Б.П. Демидович. Задачи и упражнений по матемаматическому анализу.

1. 0504/Բ02

2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-2

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների տեսությանը, ինտեգրալ հաշվելու
մեթոդներին և դրանց կիրառություններին
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- Ներկայացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի տեսությունը։
- Ծանոթացնել շատ փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությանը:
- Ներկայացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի կիրառություններին ռադիոֆիզիկայում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Ներկայացնելու որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների գաղափարը, թվային և ֆունկցիոնալ
շարքերի կիրառությունները,
- Ներկայացնելու շատ փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության տարրերը,
- Ներկայացնելու պարամետրից կախված ինտեգրալները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Հաշվելու տարբեր դասերին պատկանող ֆունկցիաների որոշյալ ինտեգրալները:
- Հետազոտելու անիսկական ինտեգրալներն ու շարքերը, և ուսումնասիրելու դրանց
զուգամիտությունը:
- Հաշվելու տարբեր ֆիզիկական և երկրաչափական մեծություններ ինտեգրալների միջոցով:
- Գտնելու շատ փոփոխականի ֆունկցիաների էքստերմումները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել
- Արդյունավետ օգտագործել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը :
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ1. օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
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գիտելիքները,:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Որոշյալ ինտեգրալ: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձև: Անիսկական ինտեգրալներ: Զուգամիտության
հայտանիշներ։ Որոշյալ ինտեգրալի կիրառությունները: Թվային շարքեր: Զուգամիտության
հայտանիշներ: Շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ: Մասնակի ածանցյալներ և
դիֆերենցիալներ: Ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ, շարքեր: Պարամետրից կախված
ինտեգրալներ: Աստիճանային շարքեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, Т I, II, III. 2008.
В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа, ч. I, II, 2008.
Վ. Օհանյան: Մաթեմատիկան անալիզ: Դասախոսություններ: II մաս: Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ և շատ փոփոխականների ֆունկցիաներ, Ե., ԵՊՀ, 2013:
Գ.Գ. Գևորգյան և ուրիշներ: Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, I, II, մաս, 1999:

1. 0504/Բ03

2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ-3

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալների տեսությանը
- Ներկայացնել կրկնակի և եռակի ինտեգրալների գաղափարների հետ
- Սովորցնել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Ներկայացնելու կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալների գաղափարները,
- Բացատրելու փոփոխականի փոխարինման գաղափարը կրկնակի և եռակի ինտեգրալներում,
- Բացատրելու առաջին և բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների մեթոդները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Հաշվելու կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալները,
- Բերելու կրկնակի և եռակի ինտեգրալները կրկնապատիկ և եռապատիկ ինտեգրալների
հաշվմանը,
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- Լուծելու առաջին և բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումները։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- Արդյունավետ օգտագործել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվը կոնկրետ խնդիրների լուծման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար :
Գ1. օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք, անց է
կացնում քննարկում,:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջին և երկրորդ տիպի կորագիծ ինտեգրալներ, դրանց հաշվումը որոշյալ ինտեգրալի
օգնությամբ։ Գրիրնի բանաձև։ Կրկնակի և եռակի ինտեգրալներ, հատկությունները, բերումը
հաջորդական ինտեգրալների։ Փոփոխականի փոխարինումը կրկնակի և եռակի ինտեգրալներում։
Մակերևույթի գաղափարը և տրման եղանակները։ Առաջին և երկրորդ տիպի մակերևութային
ինտեգրալներ, դրանց կապը և բերումը կրկնակի ինտեգրալի։ Գաուս-Օստրոգրադսկու բանաձև։
Առաջին կարգի որոշ դասերի դիֆերենցիալ հավասարումներ։ Գծային փոփոխական
գործակիցներով բարձր կարգի հավասարումներ և համակարգեր։ Գծային հաստատուն
գործակիցներով բարձր կարգի հավասարումներ և համակարգեր։ Գծային անհամասեռ
դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր։ Կայուն բազմանդամներ։ Կոմպլեքս ամպլիտուդի
եղանակ։ Դիֆերենցիալ հավասարումների կիրառությունները ռադիոֆիզիկայում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, Т I, II, III. 2008.
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Գ.Գ. Գևորգյան և ուրիշներ: Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, I, II, մաս, 1999:
Л. С. Понтрягин. Обыкновенные дифференциальные уравнения, М. Наука, 1982.
Л.Э. Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, М., Наука, 1969.
Հ.Գ.Ղազարյան, Ա.Հ.Հովհաննիսյան, Տ.Ն. Հարությունյան, Գ.Ա. Կարապետյան: Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ, Ե., 2002 ։
А. Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям, М. Наука, 2000.

1. 0504/Բ05

2. 2. Կոմպլեքս անալիզ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել կոմպեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմնական
գաղափարներին,
- Ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում այդ տեսությունը կիրառության հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կոմպլեքս թվերի հետ կատարվող գործողությունները,
- ներկայացնելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները,
- լուսաբանելու մնացքների տեսության էությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կոմպլեքս թվերի հետ կատարվող գործողությունները,
- վերլուծելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները,
- կիրառելու մնացքների տեսությունը ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության առանձնահատկությունները ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը,
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
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սխեմաների նախագծման համար,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում,:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոմպլեքս թվեր, գործողություններ դրանց հետ։ Մուվրի բանաձև։ Կոմպլեքս թվային
հաջորդականության սահմանը, կոմպլեքս անդամներով շարքեր։ Կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիա, սահմանը, անընդհատությունը։ Կոմպլեքս ֆունկցիոնալ հաջորդականություններ և
շարքեր, դրանց զուգամիտության հայտանիշները։ Կոմլպեքս փոփոխականի ֆունկցիայի
դիֆերենցելիությունը, Կոշի-Ռիմանի պայմանները, անալիտիկ ֆունկցիա։ Կոմպլեքս
ինտեգրալ, հատկությունները։ Կոշիի ինտեգրալային թեորեմը, դրա ընդհանրացումները։
Մորերայի թեորեմը։ Վայերշտրասի թեորեմները անալիտիկ ֆունկցիաների համար։
Աստիճանային շարքեր, դրանց հատկությունները և զուգամիտությունը։ Աստիճանային շարքի
գումարի անալիտիկությունը։ Թեյլորի շարք, անալիտիկ ֆունկցիայի զրոները, միակության
թեորեմը, Կոշիի անհավասարությունները, Լիուվիլի թեորեմը։ Լորանի շարք։ Մնացքի
գաղափարը, հաշվումը բևեռի դեպքում, հիմնական թեորեմը։ Ինտեգրալի հաշվումը
մնացքների օգնությամբ։ Կոնֆորմ արտապատկերումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин՚. Лекции по теории функций комплексного
переменного. Учеб. для инж.-физ. и физ.-техн. спец. вузов, Наука, Москва, 1989.
М.А. Лаврентев, Б.В. Шабат. Методы теории функций комлексного переменого/
А.В. Бицадзе. Основы теории аналитических функции комплексного переменного, М. Наука,
1984 .
ԱԱ. Կիտբալյան, ՍԱ. Հակոբյան, ԼՎ. Միքայելյան: Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
տեսության խնդիրներ և վարժություններ, Ե., 1990։
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1. 0502/Բ26

2. Մեխանիկա

3. 8 ECTS
կրեդիտ

7 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-2, լաբ.-2

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանուր ֆիզիկայի մեխանիկա բաժնին,
- ուսուցանել մեխանիկական շարժման օրենքներն ու օրինաչափությունները,
- պատկերացում ձևավորել ռելյատիվիստական և ոչ ռելյատիվիստական շարժումների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Նկարագրելու մեխանիկական շարժման հիմնական օրինաչափությունները:
- Լուսաբանելու պահպանման օրենքները մեխանիկայում:
- Ներկայացնելու մեխանիկայի խնդիրների լուծման եղանակները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ տարբեր ուժադաշտերում շարժման օրենքի
որոշման համար:
- Կիրառելու պահպանման օրենքները՝ շարժման խնդրի լուծման համար:
- Բացահայտելու մեխանիկական շարժման բնույթն ու առաջացման պատճառները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արդյունավետ օգտագործելու մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդները:
2. Կիրառելու մեխանիկայից ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ բաժինների
ուսումնառության մեջ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների
մեխանիզմները, բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը,
Բ1. կիրառել հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները,
Գ1. օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
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անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին դասախոսություններից ստացած գիտելիքները
կիրառում խնդիրների լուծման համար:
Ուսանողները ուսումնական լաբորատորիայում դասախոսի ղեկավարությամբ կատարում են
լաբորատոր աշխատանքներ։
Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված խնդիրների լուծում, տեղեկատվության հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մաթեմատիկական ներածություն։ Վեկտորական հաշվի տարրերը: Ֆունկցիայի ածանցյալ:
Ֆունկցիայի նախնական: Գաղափար ինտեգրալի մասին:
Նյութական կետի կինեմատիկա: Պինդ մարմնի կինեմատիկա
Նյութական կետի դինամիկա։ Նյութական կետի դինամիկայի հիմնական հավասարումը:
Դինամիկայի հիմնական հավասարման ինվարիանտությունը Գալիլեյի ձևափոխությունների
նկատմամբ:
Նյութական կետերի համակարգի դինամիկա։ Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսը և
նրա փոփոխման օրենքը: Նյութական կետերի համակարգի իմպուլսի մոմենտը և նրա
փոփոխման օրենքը: Ուժի մոմենտ: Մոմենտների հավասարումը:
Պահպանման օրենքները մեխանիկայում։ Փակ համակարգի իմպուլսի պահպանման օրենքը։
իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը։ Աշխատանք և կինետի էներգիա: Կոնսերվատիվ
(պոտենցիալային) և ոչ կոնսերվատիվ ուժեր: Դիսիպատիվ և գիրոսկոպիկ ուժեր: Պոտենցիալ
էներգիա: Էներգիայի պահպանման օրենքը մեխանիկայում:
Պինդ մարմնի դինամիկա։ Գաղափար իներցիայի թենզորի մասին: Իներցիայի մոմենտ:
Հյուգենսի և Շտեյների թեորեմը: Աշխատանքը պտտական շարժման դեպքում: Պտտական
շարժման կինետիկ էներգիան: Մաքսվելի ճոճանակ: Ֆիզիկական ճոճանակ: Հոլակներ
(գիրոսկոպներ): Հոլի շարժումը: Պրեցեսիա: Նուտացիա:
Հաշվարկման ոչ իներցիալ համակարգեր։ Ուղղագիծ համընթաց շարժվող ոչ իներցիալ
համակարգեր: գաղափար իներցիայի ուժի մասին: Ձգողական (գրավիտացիոն) և իներտ
զանգվածների հավասարությունը: Համարժեքության սկզբունքը: Պտտվող ոչ իներցիալ
համակարգ: Կորիոլիսյան արագացում:
Ձգողականության դաշտում շարժումը։ Մոլորակների շարժման հիմնական օրենքները՝
Կեպլերի օրենքները: Երկրի արհեստական արբանյակների շարժումը: Տիեզերական առաջին,
երկրորդ և երրորդ արագություններ:
Տատանողական շարժում։ Ներդաշնակ տատանումներ: Ներդաշնակ տատանակ (օսցիլյատոր):
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Մաթեմատիկական ճոճանակ: Զսպանակային ճոճանակ: Սեփական տատանումներ:
Տատանման էներգիան: Տատանումների մարումը: Մարման լոգարիթմական դեկրեմենտ:
Բարորակություն: Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս:
Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը։ Լույսի արագության հաստատունության
կանխադրույթը: Լորենցի ձևափոխությունները: Շարժվող մարմինների երկարության
կրճատման բանաձևը: Սեփական երկարություն: Շարժվող ժամացույցների ընթացքի
դանդաղումը: Սեփական ժամանակ: Արագընթաց (ռելյատիվիստական) մասնիկի զանգվածը,
իմպուլսը և էներգիան: Հանգստի էներգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Մ.Գ. Աբրահամյան: Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները, ԵՊՀ հրատ., Ե,. 2008:
Մ.Գ. Աբրահամյան: Մեխանիկա: Դասախոսությունների և խնդիրների համառոտ ձեռնարկ,
Էդիթ պրինտ հրատ., Ե., 2013:
А.Н. Матвеев. Механика и теория относительности. М., 1986.
Д.В. Сивухин. Общий курс физики. т.1, Механика, М., 1990.
И.Е. Иродов Основные законы механики. М., 1978.
Է.Մ. Յուզբաշյան: Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի խնդրագիրք, Մեխանիկա, ԵՊՀ հրատ.,
Ե.,1982:

1. 0404/Բ01

2. Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա

5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1, լաբ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությանը,
- ծանոթացնել մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին,
- ծանոթացնել նյութի գազային, հեղուկ և պինդ վիճակների ֆիզիկական հատկություններին,
այդ վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությունը:
2. Լուսաբանելու մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդը:
3. Լուսաբանելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ
վիճակներում, այդ վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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- Կիրառելու նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությունը:
- Կիրառելու մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդը:
Վերլուծելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել:
2. Արդյունավետ օգտագործել նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ
վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները խնդիրներ լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները
Բ2. օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին
գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու համար
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Վիճակագրական բաշխումներ:
Ջերմադինամիկայի առաջին, երկրորդ և երրորդ սկզբունքները: Իդեալական և իրական գազեր:
Փոխանցման երևույթները գազերում: Փուլային հավասարակշռություն և փուլային անցումներ:
Հեղուկներ: Մակերևութային լարվածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
А.Н. Матвеев. Молекулярная физика. Изд.Вышая Школа, 1981.
Д.В. Сивухин. Общий курс физики, том 2, Термодинамика и молекулярная физика, Изд. Наука,
1990.
Ի.Կ. Կիկոին, Ա.Կ. Կիկոին: Մոլեկուլային ֆիզիկա՚. Ե., ԼԴՍ, 1968:
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Վ. Բարխուդարյան: Մոլեկուլային ֆիզիկա: ԵՊՀ, Ե., 2014:
Д.В. Сивухин. Сборник задач по общему курсу физики. Термодинамика и молекулярная физика,
Изд. Наука, 1976.
Վ. Վարդանյան, Ե. Դալյան, Ի. Վարդանյան, Վ. Թումյան: Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների
ժողովածու, ԵՊՀ , Ե., 2009:

1. 0501/Բ02

2. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

9 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3, լաբ.-3

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 9 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում ուսանողներին տալ գիտելիքներ
,,Էլեկտրականություն և մագնիսականություն,, առարկայից,
- ուսանողներին սովորեցնել Էլեկտրամագնիսասկանության հիմնական օրենքներն ու նրանց
կիրառությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու ընդհանուր գիտելիքներ Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
առարկայից:
- ներկայացնելու Էլեկտրամագնիսական երևույթներով պայմանավորված խնդիրները:
- լուսաբանելու Էլեկտրական շղթաներ հավաքելու և չափումներ կատարելու փորձարարական
առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու Էլեկտրականություն և մագնիսականություն առարկայից ունեցած գիտելիքները:
- վերլուծելու Էլեկտրամագնիսական երևույթներով պայմանավորված խնդիրները:
- վերլուծելու Էլեկտրական շղթաներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելով տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել:
- արդյունավետ օգտագործել Էլեկտրականություն և մագնիսականություն առարկայից ունեցած
գիտելիքները կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը
Բ2. օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին
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գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու համար,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրաստատիկան վակումում և միջավայրում: Հաստատուն էլեկտրական հոսանքը տարբեր
միջավայրերում: Մագնիսաստատիկան վակումում և միջավայրերում: Էլեկտրամագնիսական
մակածման երևույթը, Ֆարադեյի օրենք: Փոփոխական հոսանք, փոփոխական հոսանքի
շղթաներ: Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և ալիքներ, Մաքսվելի հավասարումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
P.F. Kelly. Electricity and Magnetism-CRC Press, 2014.
S.B. Liao, et al. Introduction to Electricity and Magnetism. MIT 8.02 Course Notes-Pearson, 2011.
И.Е. Иродов. Электромагнетизм. Основные законы. Высшая школа. Москва, 2006.
И.В. Савельев. Курс общей физики в пяти книгах. Книга 2. Электричество и магнетизм. Астрель.
АСТ, Москва, 2003.
А.Н.Матвеев. Электричество и магнетизм. Высшая школа. Москва, 1983.
Դ.Հ. Բաղդասարյան, Ա.Ա. Սաբիրզյանով. Էլեկտրականության և մագնիսականության
խնդիրների և հարցերի ժողովածու: Ե., 2007:
Դ.Հ. Բաղդասարյան և ուրիշներ. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն. Լաբորատոր
աշխատանքներ: Ե., 2006:

1. 0404/Բ02

2. Օպտիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-2

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել օպտիկական երևույթների հետ կապված՝ հիմնարար փորձերին և
պատկերացումների զարգացմանը,
- ծանոթացնել լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությանն ու փորձարարական հիմունքնարին,
- ծանոթացնել լույսի քվանտային բնույթին և փորձերին, որոնք հիմնաքվորում են դրանք,
- ծանոթացնել փորձարարական օպտիկայի հնարավորություններին և դրանց կիրառությանը
պածտպանական համակարգերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու օպտիկական երևույթներն ու դրանց հետ կապված հիմնարար փորձերը
մարդկային մտածողության փոփոխության տեսանկյունից,
2. լուսաբանելու լույսի ինտերֆերենցի, դիֆրակտի ու դիսպերսի հետ կապված դասական
երևութները,
3. մեկնաբանելու լույսի քվանտային բնույթի հետ կապված դասական երևույթներն ու փորձերը,
4. կունենա գիտելիքներ և իմացություն առօրյայում և պաշտպանական համակարգերում
դասական օպտիկական երևույթները ստեղծագործաբար օգտագործելու :
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությունը,
- կիրառելու լույսի քվանտային տեսությունը,
- կունենա օպտիկական երևույթները վերլուծելու և եզրակացություններ անելու ունակություն:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օպտիկական երևույթների հետ կապված կարող է՝ օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկույթ
հայթայթել և վերլուծել,
- հմտորեն օգտագործել օպտիկական երևույթները հետազոտական և պաշտպանական
համակարգերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
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անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Ուսանողները լսարանում կատարում են իրական՝ ոչ երևակայական (ոչ վիրտուալ)
լաբորատոր աշխատանքներ, օգտագործելով դասական և ժամանակակից սարքավորումներ և
միջոցներ:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համառոտ պատմական ակնարկ: Լույսի տարածման վերջավոր արագությունը: ՀՀՏ
փորձարարական հիմունքները: Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես
էլեկտրամագնիսական ալիք: Յունգի փորձը: Լուսային ալիքի երկարությունը:
Էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը: Լույսի ինտերֆերենցը: Ինտերֆերաչափ: Լույսի
դիֆրակտը: Ֆրենալի գոտիները: Պուասոնի բիծը: Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում
ընթացող երևույթներ: Ֆրենելի բանաձևերը: Լույսի լրիվ ներքին անդրադարձումը:
լուսատարներ: Գաղափար օպտիկական կապի մասին: Լույսը միջավայրում: Լույսի
դիսպերսը: Պրիզման որպես սպեկտրային սարք: Սպեկտրաչափ: Լույսի ֆիզիկական բնույթը.
սև մարմնի ճառագայթումն ու օրենքները: Լույսի քվանտ: Պլանկի հաստատուն: Ֆոտոէֆեկտը,
Ստոլետովի փորձերը: Ֆոտոէֆեկտի բացատրությունը: Ֆոտոէֆեկտի կիրառությունները:
Լույսի ճառագայթումն ու կլանումը ատոմների կողմից: Էյնշտեյնի գործակիցները: Լույսի
ուժեղացումը, լազերներ: Մեծ ինտենսիվություններ: Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
А. М. Саржевский. Оптика. Полный курс, 2018.
Е. И. Бутиков. Оптика, М. Высшая школа, 1986.
Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том IV. Оптика, 2006.
Г. С. Ландсберг. Оптика. Учебное пособие, 2017.

1. 0502/Բ28

2. Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն (ՀԲ)

3. 7 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությանը,
- ուսուցանել Մաքսվելի հավասարումներն ու նրանցից բխող օրինաչափությունները,
- ձևավորել տեսական բազա կիրառական խնդիրների լուծման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու էլեկտրամագնիսական երևույթների մաքսվելյան տեսությունը,
- լուսաբանելու նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությունը,
- լուծելու էլեկտրամագնիսական երևույթներին վերաբերվող տարբեր խնդիրներ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու Մաքսվելի հավասարումները,
- օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ էլեկտրամագնիսական երևույթներին վերաբերվող
խնդիրների լուծման համար,
- կիրառելու նյութի կառուցվածքի էլեկտրոնային տեսությունը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- արդյունավետ օգտագործելու տեսությունը կիրառական համապատասխան խնդիրների
լուծման համար,
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը,
Բ2. օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին
գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու համար,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրադինամիկայի մաթեմատիկական ապարատը։ Դեկարտյան, գլանային և գնդային
կոորդինատական համակարգեր: Մարմնային անկյուն։ Կրոնեկերի սիմվոլը։ Լևի-Չիվիտայի
սիմվոլը: Սկալյար, վեկտոր, թենզոր։ Սկալյար դաշտի գրադիենտը։ Նաբլա օպերատորը։
Լապլասի օպերատորը։ Վեկտորական դաշտի հոսքը, դիվերգենցիան։ Վեկտորական դաշտի
ցիրկուլյացիան, ռոտորը։ Գաուսի թեորեմը։ Ստոքսի թեորեմը։ Գրինի բանաձևը։ Դիրակի
դելտա ֆունկցիան։
Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը վակուումում: Մաքսվել–
Լորենցի հավասարումները: Էլեկտրական և մագնիսական բևեռացումներ: Մաքսվելի
հավասարումները միջավայրերում։
Քվազիառաձգական և բևեռային դիպոլների բևեռացումը: Լարմորի թեորեմը և
դիամագնիսացումը: Պարամագնիսացումը։ Մետաղների հաղորդականության էլեկտրոնային
տեսությունը:
Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները և գրադիենտային ինվարիանտությունը:
Լորենցի նորմավորման պայմանը։ Դալամբերի հավասարումները: Մաքսվելի
հավասարումների սահմանային պայմանները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան,
Պոյնտինգի վեկտորը:
Էլեկտրաստատիկ դաշտ։ Պուասսոնի հավասարման լուծումը։ Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի
մուլտիպոլները: Էլեկտրաստատիկայի եզրային խնդիրները։ Արտացոլման մեթոդը։ Ստատիկ
կետային լիցքերի համակարգի անկայունությունը (Իրնշոուի թեորեմը)։ Մագնիսաստատիկայի
հիմնական խնդիրները։
Քվազիստացիոնար երևույթները: Անցումային պրոցեսները RLC գծային շղթաներում։ Սկին
էֆեկտը:
Դալամբերի հավասարումները: Ուշացող պոտենցիալներ: Դիպոլային ճառագայթում:
Ճառագայթման դիֆերենցիալ ինտենսիվությունը: Լրիվ ինտենսիվություն: Ճառագայթման
անկյունային բաշխման դիագրամը:
Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ դիէլեկտրիկում: Մոնոքրոմատիկ
հարթ ալիք: Փուլային և խմբային արագություններ: Բևեռացում: Էլեկտրամագնիսական
ալիքների տարածումը անսահմանափակ համասեռ հաղորդչում:
Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը։ Լորենցի ձևափոխությունները
կոորդինատների, ժամանակի և արագության համար։ Լորենցյան կրճատման բանաձևը։
Սեփական ժամանակ։ Ինտերվալի ինվարիանտությունը։ Քառաչափ կոորդինատներ։ Լորենցի
մատրից։ Քառաչափ արագություն, արագացում։ Իմպուլսի-էներգիայի քառաչափ վեկտորը։
Հոսանքի խտության քառաչափ վեկտորը։ Քառաչափ պոտենցիալներ։ Էլեկտրամագնիսական
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դաշտի Fik թենզորը: Մաքսվելի հավասարումները թենզորական տեսքով։ A , 




պոտենցիալների և E , B դաշտերի ձևափոխությունները՝ մի համակարգից մյուսին անցնելիս։
Հաճախության ձևափոխությունը։ Դոպլերի երկայնական և լայնական էֆեկտները: Այվսի
փորձը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Յու.Լ. Վարդանյան: Էլեկտրադինամիկա, ԵՊՀ հրատ., Ե., 2000:
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М., 1973.
М.М. Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин. Классическая электродинамика, М., 1985.
В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин. Сборник задач по электродинамике, М., 1970.
Գ.Բ. Ալավերդյան: Վեկտորական և թենզորական հաշվի խնդրագիրք, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1984.
Գ.Բ. Ալավերդյան, Ա.Ս. Հարությունյան, Յու.Լ. Վարդանյան: Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների
ժողովածու, մաս 1, Դար հրատ., Ե., 2006:

1. 0501/Բ06

2. Ռադիոտեխնիկայի հիմունքներ-1 (ՀԲ)

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ներկայացնել գծային ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները
ծանոթացնել նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- կիմանա գծային ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները,
- ծանոթ կլինի նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կկարողանա կատարել պարզագույն էլեկտրական տատանումների բնութագրերի
վերլուծություն
- կկարողանա հաշվարկել պարզագույն գծային էլեկտրական շղթաների հիմնական
բնութագրերը
- կկարողանա կառուցել պարզագույն գծային էլեկտրական շղթաներ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելով տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- օգտագործել ստացած գիտելիքները կոնկրետ խնդիրների լուծման համար
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները,
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ազդանշաններ: Ազդանշանի սպեկտրալ և դինամիկ /ժամանակային/ ներկայացումը:
Կենտրոնացված պարամետրերով գծային համակարգեր:
Բաշխված պարամետրերով համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics Handbook, J.Whitaker, 2005.
2. А.А. Харкевич. Основы радиотехники. М., 2007.
3. С.И. Баскаков. Радиотехнические цепи и сигналы, М. 2002.
4. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков. Теоретические основы радиотехники. М., 2002.
5. В.В. Потемкин. Радиофизика. М., 1988.

1. 0501/Բ10

2. Ռադիոտեխնիկայի հիմունքներ-2 (ՀԲ)

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, լաբ.-3

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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- ուսանողներին ներկայացնել ոչ գծային ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները
- ծանոթացնել նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- կիմանա ոչ գծային ռադիոտեխնիկայի հիմնախնդիրները,
- ծանոթ կլինի նրանց լուծման հիմնական մեթոդներին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կկարողանա կատարել պարզագույն ոչ գծային համակարգերի բնութագրերի վերլուծություն
- կկարողանա հաշվարկել պարզագույն ոչ գծային էլեկտրական շղթաների հիմնական
բնութագրերը
- կկարողանա կառուցել պարզագույն ոչ գծային էլեկտրական շղթաներ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելով տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- օգտագործել ստացած գիտելիքները կոնկրետ խնդիրների լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները,
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային համակարգեր (ազդանշանների ոչ գծային և պարամետրական ձևափոխություններ):
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Էլեկտրական տատանումների ուժեղացում: Ուժեղացուցիչներ:
Էլեկտրական տատանումների գեներացում: Գեներատորներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Electronics Handbook, J.Whitaker, 2005.
2. А.А. Харкевич. Основы радиотехники. М., 2007.
3. С.И. Баскаков. Радиотехнические цепи и сигналы, М. 2002.
4. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков. Теоретические основы радиотехники. М., 2002.
5. В.В. Потемкин. Радиофизика. М., 1988.
6. Ռ.Ա. Ղազարյան: Ռադիոտեխնիկական ոչ գծային և պարամետրական շղթաների
տեսություն, Եր., 1987:

1. 0503/Բ30

2. Միկրոաշխարհի քվանտային ֆիզիկա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-2

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողին ծանոթացնել միկրոաշխարհի երևույթներին և օրենքներին,
- ծանոթացնել ատոմների կառուցվածքին, քվանտային ֆիզիկայի հիմունքներին,
- լաբորատոր փորձերի միջոցով խորացնել ու ամրապնդել ուսանողի գիտելիքները ատոմային
և միջուկային ֆիզիկայի բնագավառում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու միկրոաշխարհի ֆիզիկայի օրինաչափությունները,
- ներկայացնելու բնագավառի ոչ բարդ խնդիրների լուծումները,
- նկարագրելու ատոմային ֆիզիկայի պարզ փորձարարական սարքերի աշխատանքի
սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ատոմական մակարդակի երևույթներն
ուսումնասիրելիս։
- կիրառելու գիտելիքները խնդիրներ լուծելիս,
- վերլուծելու միկրոաշխարհի ֆիզիկայի պարզ փորձարարական սարքերի աշխատանքը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու,
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2. օգտագործելու միկրոաշխարհի ֆիզիկայի փորձարարական սարքերի
հնարավորությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
Բ1. կիրառել հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները,
Գ3. աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական և լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները,
Լսարանից դուրս՝ հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ատոմային ֆիզիկան որպես ատոմա-մոլեկուլային մակարդակի քվանտային երևուևթների
ֆիզիկա: Ատոմի Թոմսոնի մոդելը: Ռեզերֆորդի փորձը: Ռեզերֆորդյան մոդելը: Բորի
կանխադրույթները:
Մասնիկա-ալիքային երկվությունը։ Ֆոտոէլեկտրական երևույթը։ Կոմպտոնի երևույթը:
Էլեկտրոնների դիֆրակցիայի երևույթը։ Դե Բրոյլի ալիք, ալիքային փաթեթ, անորոշությունների
առընչությունը:
Ատոմային սպեկտրների օրինաչափությունները: Պլանկի հիպոթեզը: Բորի տեսությունը:
Շարժման նկարագրությունը քվանտային ֆիզիկայում: Ալիքային ֆունկցիա: Շրյոդինգերի
հավասարումը: Շրյոդինգերի հավասարման լուծումները պարզ դեպքերի համար:
Շարժումը պոտենցիալային պատնեշի դեպքում: Թունելային էֆեկտը: Շրյոդինգերի հավասարումը ջրածնանման ատոմի համար: Էներգիայի սպեկտրը և ալիքային ֆունկցիաները:
Իմպուլսի մոմենտի սեփական արժեքներն ու սեփական ֆունկցիաները: Ուղեծրային
քվանտային թիվ: Մագնիսական քվանտային թիվ: Գլխավոր քվանտային թիվ: Վիճակների
այլասերում:
Էլեկտրոնի սպինը: Սպինային քվանտային թիվ: Մոմենտների գումարման կանոնը քվանտային
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մեխանիկայում: Պաուլիի սկզբունքը: Ֆերմիոններ և բոզոններ:
Միջուկի կառուցվածքը: Զանգվածային թիվ, կարգաթիվ (լիցքաթիվ): Նուկլոնների բաշխումը
միջուկներում: Սաքսոն-Վուդսի բաշխումը:
Միջուկի կապի էներգիան: Միջուկային ուժերի բնույթը, Յուկավայի վարկածը: Կայուն և
անկայուն միջուկներ: Վայցզեկերի կիսաէմպիրիկ բանաձևը: Ծավալային էներգիա։
Համաչափության էներգիա։ Մակերևութային էներգիա։ Զույգավորման էներգիա։
Միջուկի սպինը և մագնիսական մոմենտը: Միջուկային մագնետոն: Գիրոմագնիսական
հարաբերություն:
Միջուկի էլեկտրական դիպոլային մոմենտը: Միջուկի քվադրուպոլ մոմենտը և նրա կապը
միջուկի երկրաչափական տեսքի հետ:
Իզոտոպ սպինի գաղափարը: Միջուկի իզոտոպ սպինը:
Ռադիոակտիվ տրոհման ընդհանուր օրինաչափությունները: Դարավոր (սեկուլյար)
հավասարակշռության հավասարում: Շղթայական ռեակցիաներ:
Տարրական մասնիկների դասակարգումը: Ֆունդամենտալ մասնիկներ: Լեպտոնների վեցյակը:
Քվարկներ: Ֆոտոն: Հադրոններ։ Լեպտոնային և բարիոնային քվանտային թվեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Э.В. Шпольский. Атомная физика, т.1,2. М., Наука, 1974.
А.Н. Матвеев. Атомная физика, М., Высшая школа, 1989.
Д.В. Сивухин. Курс общей физики, т.5, ч.1,2 М., Наука, 1988.
Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин. Частицы и атомные ядра, М., ЛКИ, 2007.
И.М. Капитонов. Введение в физику ядра и частиц, М., 2017.
Н.Г. Гончарова, Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. Частицы и атомные ядра. Задачи с решениями и
комментариями, М., 2013.
И.Е. Иродов. Атомная и ядерная физика: сборник задач : учебное пособие для физических
специальностей вузов. СПб. , Лань, 2002.

1. 0502/Բ40

2. Կիրառական էլեկտրադինամիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրադինամիկայի տիպային խնդիրների լուծման թվային
եղանակների հետ
- ուսուցանել էլեկտրադինամիկական համակարգերի բնութագրերի հաշվարկի թվային
եղանակները
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- հմտություններ ձևավորել էլեկտրադինամիկական համակարգերում երևույթների
համակարգչային մոդելավորման ուղղությամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- նկարագրելու էլեկտրադինամիկական համակարգերի համակարգչային մոդելավորման
եղանակները,
- լուսաբանելու էլեկտրադինամիկական երևույթների համակարգչային մոդելավորման
առանձնահատկությունները,
- ներկայացնելու և վերլուծելու առանձին էլեկտրադինամիկական համակարգերի
մոդելավորման արդյունքները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները տարբեր էլեկտրադինամիկական համակարգերի
բնութագրերի համակարգչային որոշման համար,
- կիրառելու համակարգչային ծրագրային փաթեթները էլեկտրադինամիկական
համակարգերի վերաբերյալ խնդիրների լուծման համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- արդյունավետ օգտագործելու էլեկտրադինամիկական համակարգերի ուսումնասիրման
համակարգչային միջոցները
- կիրառելու ստացած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ բաժինների ուսումնառության մեջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ2. օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին
գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու համար:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, լաբորատոր պարապմունքի ժամերին
անց է կացնում քննարկում և համապատասխան խնդիրների լուծում համակարգչի միջոցով,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս` հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը երկար գծերում: Էլեկտրամագնիսական
էներգիայի հաղորդման համակարգերի դասակարգումը: Էլեկտրամագնիսական ալիքները
իդեալական հաղորդիչ գծերում: Հեռագրական հավասարումների հիմնական
հատկությունները: Երկար գծերի բնութագրիչների հաշվարկը: Հեռագրական
հավասարումների կիրառելիության սահմանները: Միահաղորդալար գծեր:
Ալիքատարներում էլեկտրամագնիսական դաշտի հիմնական հատկությունները: Էլեկտրական
և մագնիսական ալիքները ալիքատարներում: Էլեկտրամագնիսական ալիքների համակարգը
ուղղանկյուն և գլանային ալիքատարներում: Ալիքատարներում ալիքների տարածումն ու
մարումը: Կոաքսիալ և շերտավոր գծերի ալիքատարային հատկությունները:
Էլեկտրամագնիսական ալիքների դանդաղեցումը դիէլեկտրիկներով: Դանդաղ
էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Վերջավոր հաղորդականությամբ հաղորդալարի երկայնքով
մակերևութային ալիքների տարածումը: Ալիքները դիէլեկտրական կառուցվածքներում:
Ալիքները դիէլեկտրական խողովակներում:
Էլեկտրամագնիսական ալիքների գրգռումը տված աղբյուրներով: Լորենցի լեմման և
փոխադարձության թեորեմը էլէկտրական դիպոլների համար: Մագնիսական դիպոլներ,
փոխադարձության թեորեմը դրանց համար: Ալիքատարների գրգռումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Л.А. Вайнштейн. Электромагнитные волны, М., Радио и связь, 1988.
Г.Д. Богомолов, Прикладная электродинамика. Учебное пособие , М., МФТИ, 2014.
С.И. Баскаков. Электродинамика и распространение радиоволн, М., Высш. шк. 1992.
В.В. Никольский, Т.И. Никольская. Электродинамика и распространение радиоволн, Учебное
пособие для вузов. М., Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.
Р.В. Майер. Компьютерное моделирование физических явлений, ГГПИ, 2009.
С.В. Поршнев. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB, Изд-во
Горячая Линия - Телеком, 2003.

1. 0402/Բ02

2. Վիճակագրական ֆիզիկա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2,

6. 6-րդ՝գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ներկայացնել վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի հիմնական խնդիրները,
- ծանոթացնել վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդներին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- կիմանա վիճակագրական ռադիոֆիզիկայի հիմնախնդիրները,
- կիմանա էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակները,
- կհասկանա աղմուկից ազդանշանի օպտիմալ զտման հիմնական հայտանիշները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կկարողանա որոշել աղմուկների բնույթը և գնահատել նրանց վիճակագրական
պարամետրերը,
- կկարողանա մոդելավորել օպտիմալ գծային զտիչ՝ տրված ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի
դեպքում,
- կկարողանա մշակել ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր` ինֆորմացիայի արդյունավետ
փոխանակման համար:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
մոդելավորման առանցքային մոտեցումները սխեմատեխնիկայում,
- առաջադրել և նախագծել սխեմաներ տրված խնդիրների հնարավոր լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները,
Բ2. օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին
գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու համար,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար քննարկումներ:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումների,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանքներ՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից և
ինտերակտիվ նյութերից:
Ուսանողները կատարում են լաբորատոր աշխատանքներ՝ օգտագործելով իրական
սարքավորումներ, ինչպես նաև մոդելավորման արդի համակարգչային միջոցներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պատահական պրոցեսներ, նրանց վիճակագրական պարամետրերը: Պատահական
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ազդանշանների անցումը գծային և ոչ գծային համակարգերով: Էլեկտրական աղմուկներ,
նրանց հիմնական տեսակները (ջերմային և կոտորակային աղմուկներ): Ազդանշանների
հայտնաբերումը աղմուկների մեջ: Օպտիմալ զտում: Համաձայնեցված զտիչ: Պատահական
դաշտեր և ալիքներ: Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
А.А. Минаков, О.Д. Тырнов. Статистическая радиофизика, Харьков, 2003.
С.И. Баскаков. Радиотехнические цепи и сигналы, М., 2002.
И.С. Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы, М., 1986.
С.М. Рытов. Введение в статистическую радиофизику, часть 1, М., 1976.
В.И. Тихонов. Статистическая радиотехника, М., 1980.
Ա.Ժ. Բաբաջանյան, Վ.Ռ. Թադևոսյան, Հ.Ս. Հարոյան, Ա.Հ. Մակարյան: Վիճակագրական
ռադիոֆիզիկա, Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Ե., 2012.
В.И.Тихонов. Примеры и задачи по статистической радиотехнике, М., 1970.

1. 0503/Բ01

2. Համակարգչային ինժեներական գրաֆիկա

4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել գծագրական գործիքներին, նյութեր:
- ներկայացնել գծագրի և պատկերի ձևավորման հիմնական կանոնները:
- ծանոթացնել գծագրման ավտոմատացմանը և համակարգչային գծագրման ծրագրերին
AutoCAD միջավայրում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու գծագրական գործիքները, նյութերը և միջավայրը,
- ներկայացնելու գծագրի և պատկերի ձևավորման հիմնական կանոնները և մեթոդները,
- լուսաբանելու գծագրման ավտոմատացմանը և համակարգչային գծագրման ծրագրերին
AutoCAD միջավայրում:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու գծագրական գործիքները, նյութերը և միջավայրը,
- վերլուծելու գծագրի և պատկերի ձևավորման հիմնական կանոնների և մեթոդների
առանձնահատկությունները
- կիրառելու գծագրման ավտոմատացման և համակարգչային գծագրման ծրագրերը AutoCAD
միջավայրում:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել համակարգչային գծագրման ծրագրերը AutoCAD միջավայրում
կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար:
Գ3. աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացի առարկան և բովանդակությունը:Գծապատկերների դերը մարդկանց պրակտիկ
գործունեության մեջ: Գծագրական գործիքներ, նյութեր: Գծագրի ձևավորման հիմնական
կանոնները: Գծագրման ավտոմատացումը: Համակարգչային գծագրման ծրագրեր: Ընդհանուր
տեղեկություն պրոյեկցիաների մասին: Պրոյեկտում 1, 2 և 3 փոխուղղահայաց հարթությունների
վրա: Ուղղանկյուն պրոյեկտումը որպես պատկերների կառուցման հիմնական եղանակ:
Պատկերների դասավորությունը գծագրում: Չափսերի նշումը: Գործնական աշխատանք
AutoCAD միջավայրում: Շրջանագծի կամ դրա աղեղի կենտրոնի որոշումը: Շրջանագծի
շոշափողի կառուցումը: Տրված ուղղին շոշափող շրջանագծի կառուցումը: Տրված շառավղով
աղեղի օգնությամբ հատվող ուղիղների կառուցումը: : Տրված շառավղով աղեղի օգնությամբ
երկու շրջանագծերի լուծորդում: Շրջանագծի բաժանումը հավասար մասերի: Գործնական
աշխատանք AutoCAD միջավայրում: Աքսիոնոմետրիկ պրոյեկցիաների ստացումը և դրանց
կառուցումը: Շրջանագծի աքսիոնոմետրիկ պրոյեկցիաները (Գործնական աշխատանք
AutoCAD միջավայրում:): Ընդհանուր տեղեկություններ հատույթների և կտրվածքի մասին:
Հատույթներ կատարելու կանոնները: Պարզ կտրվածքներ: Կտրվածքների կիրառումը
աքսիոնոմետրիկ պրոյեկցիաներում պրոյեկցիաները (Գործնական աշխատանք AutoCAD
միջավայրում:):
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Կ.Հ. Սողոմոնյան: Ինժեներական գրաֆիկա: Մաս 1:
В.И .Кочетов и др. Тех. чертежи и схемы изделий радиоэлектронной аппаратуры. 2004.
Супрун., Кулаченков. Основы моделирования в среде AUTOCAD., 2013.

1. 0503/Բ02

2. Բյուրեղագիտություն (ՀԲ)

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1, լաբ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել բյուրեղական նյութերին, դրանց անիզոտրոպիային, սիմետրիային և
կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդներին,
- ներկայացնել բյուրեղագիտական կառուցվածքների հիմնական տեսակները,
- ծանոթացնել բյուրեղական նյութերի ֆիզիկական հատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու բյուրեղական նյութերի առանձնահատկությունները,
- ներկայացնելու բյուրեղական նյութերի կառուցվածքի նկարագրման և հետազոտման
մեթոդները, լուսաբանելու բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու բյուրեղական կառուցվածքների նկարագրման մեթոդները,
- վերլուծելու բյուրեղական կառուցվածքների առանձնահատկությունները
- վերլուծելու բյուրեղներին բնորոշ ֆիզիկական երևույթները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ խնդիրների
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
Բ1. կիրառել հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
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արդյունքներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղների սիմետրիան: Առաջին սեռի սիմետրիայի գործողություններ և տարրեր:
Բյուրեղագիտական կատեգորիաներ, սինգոնիաներ և կոորդինատների համակարգ:
Բյուրեղական կառուցվածքի սիմետրիա: Բյուրեղական նիստերի, կողերի և հանգույցների
ինդեքսավորում: Բրավեի ցանցեր: Հակադարձ ցանց: Բյուրեղական կառուցվածքի փորձնական
որոշման եղանակներ: Բյուրեղաքիմիայի հիմնական տարրերը: Նյութի ստեխիոմետրիկ
բանաձևի որոշումը: Կապերի տեսակները բյուրեղական նյութերում: Բյուրեղական
կառուցվածքների հիմնական տեսակները: Բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները:
Սկալյար, վեկտորական և երկրորդ ռանգի թեզորով նակարագրվող ֆիզիկական
հատկություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
М.П. Шаскольская Кристаллография, М., 1984.
Ֆ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,
Ե., ԵՊՀ, 2011:
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ03

2. Չափիչ տեխնիկա և գիտափորձի ավտոմատացում

3. 3 ECTS կրեդիտ

3 ժամ/շաբ.

5. լաբ.-3

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել տվյալների հավաքման-մշակման մեթոդներին,
- ներկայացնել տվյալների ընտրման-պահպանման համակարգի բնութագրերին և
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տեսակներին,
- ծանոթացնել տվյալների փոխանցմանը ինտերֆեյսի միջոցով, դրանց արձանագրմանը,
փոխանցման, հողանցման-որակավորման առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու տվյալների հավաքման և մշակման մեթոդները,
- ներկայացնելու տվյալների ընտրման և պահպանման համակարգի բնութագրերը և
տեսակները,
- լուսաբանելու ինտերֆեյսի միջոցով տվյալների փոխանցման, դրանց արձանագրման
առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու տվյալների հավաքման և մշակման մեթոդները,
- վերլուծելու տվյալների ընտրման և պահպանման համակարգի բնութագրերը և տեսակները,
- վերլուծելու ինտերֆեյսի միջոցով տվյալների փոխանցման, դրանց արձանագրման
առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել տվյալների հավաքման և մշակման մեթոդները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մեկնաբանել կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային սարքերի
պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները,
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար,
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները մասնակցում քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
ստացած գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝
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առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: ԱԹԿ, ԹԱԿ, դրանց հիմնական բնութագրերը: Տվյալների հավաքում –
մշակումներ: Անալոգային – դիսկրետ ժամանակային ազդանշաններ: Կոտելնիկով-Շենոնի
թեորեմ: Ընտրման – պահպանման համակարգի բնութագրերը: Թվա-անալոգային և անալոգաթվային ձևափոխիչի բնութագրերը: ԹԱԿ և ԱԹԿ կառուցվածքները և տեսակները: Թվաանալոգային կերպափոխիչ: Տվյալների հավաքման – մշակման սալիկների տեսակները:
Կառուցվածքի սխեմատիկ նկարագրությունը: Տվյալների փոխանցում ինտերֆեյսի միջոցով և և
դրանց արձանագրումը, փոխանցման առանձնահատկությունները, հողանցում, որակավորում:
Կառուցվածքի սխեմատիկ նկարագրությունը: Տեխնիկական շարժման իրականացում: Տվիչներ:
Միկրոկոնտրոլեր: Օրինակ Բյուրականի 2.6 մ դիտակի ավտոմատը: Պլատա-հպատախտակ
ԱԹԿ՝ անալոգաթվային կերպափոխիչ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
R.J. Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, and Edition, 2005.
П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники», 2001.
R.J. Baker, CMOS Mixed-Signal Circuit Design, 1997.
Advantech eAutomation Plug-in DA&C Cards CD, Version 2.0.
www.ni.com www.advantech.com http://www.stepmotor.ru

1. 0503/Բ04

2. Նյութագիտություն (ՀԲ)

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել ընդհանուր նյութագիտությանը,
- ծանոթացնել կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների կիրառությանը ժամանակակից միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում,
- ներկայացնել կիսահաղորդչային նյութագիտության ավանդական խնդիրները և արդիական
պրոբլեմները,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների հիմնական
հատկությունները,
- ներկայացնելու կիսահաղորդչային նյութերի օգտագործման հնարավորություններըը ժամա356

նակակից էլեկտրոնիկայում և կենցաղում,
- լուսաբանելու նոր կիսահաղորդչային և այլ նյութերի ստեղծման և զարգացման
ուղղությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդիչների, դիէլեկտրիկների և մետաղների հիմնական
հատկությունները,
- վերլուծելու կիսահաղորդչային նյութերի օգտագործման հնարավորություններըը ժամանակակից էլեկտրոնիկայում և կենցաղում,
- վերլուծելու նոր կիսահաղորդչային և այլ նյութերի ստեղծման և զարգացման
ուղղությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ խնդիրների
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
Ա7. նեկայացնել կոմպոզիտային և բազմաբաղադրիչ կիսահաղորդչային նյութերի ֆիզիկական
հատկությունները, առանձնահատկությունները և կիրառական նշանակությունը
Բ4. կիրառել կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային սարքերի պատրաստման
տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները կիսահաղորդչային
սարքերի նախագծման ժամանակ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջերմադինամիկական, ֆիզիկաքիմիական, փակ, ադիաբատիկ համակարգեր: Ֆազա: Պինդ
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լուծույթի հասկացություն: Ջերմադինամիկական պոտենցիալներ: I և II սեռի ֆազային
անցումներ: Հոմոգեն և հետերոգեն համակարգեր: Ֆազային հավասարակշռություն: Գիբսի
օրենքը: Ֆազային դիագրամների հիմնական հասկացությունները: P-T-X, P-T և T-X ֆազային
դիագրամներ: Ֆազային անցման ջերմություն: Ֆիգուրատիվ կետի, կոնոդայի
հասկացությունները: Բազուկի օրենքը: Սոլիդուսի և լիկվիդուսի կորեր: Անսահմանափակ
լուծելիության պայմանները: Կոնցենտրացիոն եռանկյուն հասկացությունը: Ծավալային ֆազային դիագրամի իզոթերմ և իզոկոնցենտրացիոն կտրվածքներ: AIII-BV և AIIBVI
կիսահաղորդիչների և նրանց պինդ լուծույթների հիմնական նյութագիտական
հատկությունները: Խառնուրդները կիսահաղորդիչներում: Լեգերացման խառնուրդներ:
Ծավալային բյուրեղների աճեցման հիմնական մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կ.Մ. Ղամբարյան, Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ բարակ թաղանթների աճեցման
տեխնոլոգիական մեթոդները. Երևան, ԵՊՀ հրատար., 2008, 45 էջ:
2. П.С. Степаненко. Микроэлектроника, М., 2001.
3. Р. Бургер, Р. Донована. Основы технологии кремниевых интегральных микросхем, 1993.
4. И.А. Малышева. Технология производства интегральных микросхем., М., 1991.
5. У. Тилл, Дж. Лаксон. Интегральные схемы, материалы и приборы, М., 1990.
6. С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. М.,
Металлургия, 1988 г.
7. К.Д. Товстонюк. Полупроводниковое материаловедение. Киев, Наукова думка, 1984 г.
8. В.В. Крапухин, И.А. Соколов, Г.Д. Кузнецов. Физико-химические основы технологии
полупроводниковых материалов. М., Металлургия, 1982 г.
9. В.М. Глазов, Л.М. Павлова. Химическая термодинамика и фазовые превращения. М.,
Металлургия, 1981 г.

1. 0503/Բ05

2. Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել ուժեղ և թույլ, հաստատուն և փոփոխական դաշտերում դիէլեկտրիկների
էլեկտրահաղորդականության և բևեռացման երևույթների հետ,
- ներկայացնել դիէլեկտրիկների ֆիզիկական հատկությունները,
- ծանոթացնել ժամանակակից միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում դիէլեկտրիկների ունեցած
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դերի ու նշանակության հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու բյուրեղական և ամորֆ դիէլեկտրիների հիմնական բնութագրերը,
- ներկայացնելու դիէլեկտրիկների բևեռացման մեխանիզմները,
- լուսաբանելու դիէլեկտրիկ նյութերի ֆիզիկական հատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու բյուրեղական և ամորֆ դիէլեկտրիների հատկությունները,
- վերլուծելու դիէլեկտրիկների բևեռացման մեխանիզմները,
- վերլուծելու դիէլեկտրիկական կորուստները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշել զարգացման
հեռանկարները,
Բ5. գնահատել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշելու զարգացման
հեռանկարները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղների սիմետրիան: Առաջին սեռի սիմետրիայի գործողություններ և տարրեր:
Բյուրեղագիտական կատեգորիաներ, սինգոնիաներ և կոորդինատների համակարգ:
Բյուրեղական կառուցվածքի սիմետրիա: Բյուրեղական նիստերի, կողերի և հանգույցների
ինդեքսավորում: Բրավեի ցանցեր: Հակադարձ ցանց: Բյուրեղական կառուցվածքի փորձնական
որոշման եղանակներ: Բյուրեղաքիմիայի հիմնական տարրերը: Նյութի ստեխիոմետրիկ
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բանաձևի որոշումը: Կապերի տեսակները բյուրեղական նյութերում: Բյուրեղական
կառուցվածքների հիմնական տեսակները: Բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները:
Սկալյար, վեկտորական և երկրորդ ռանգի թեզորով նակարագրվող ֆիզիկական
հատկություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ֆ. Գասպարյան: Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա: Ե., ԵՊՀ հրատ, 2013:
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ06

2. Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի

3. 4 ECTS

տեխնոլոգիա

կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, լաբ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել կիսահաղորդչային տեխնալոգիաների ընդհանուր ավանդական խնդիրներին և
արդիական պրոբլեմներին,
- ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ստացման, կիսահաղորդչային սարքերի և ինտեգրալ
միկրոսխեմաների պատրաստման մեթոդներին
- ծանոթացնել կիսահաղորդչային սարքերի և ինտեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստման
տեխնալոգիական փուլերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքները,
- ներկայացնելու կիսահաղորդչային նյութերի, սարքերի և ԻՄ-ի պատրաստման տեխնալոգիական մեթոդները,
- լուսաբանելու ինտեգրալ միկրոսխեմաների արտադրության տեխնալոգիական փուլերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի ֆիզիկական հիմունքների մասին
գիտելիքները,
- վերլուծելու կիսահաղորդչային նյութերի, սարքերի և ԻՄ-ի պատրաստման տեխնալոգիական մեթոդների առանձնահատկությունները,
վերլուծելու ինտեգրալ միկրոսխեմաների արտադրության տեխնալոգիական փուլերը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ խնդիրների
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լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները:
Բ4. կիրառել կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային սարքերի պատրաստման
տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները կիսահաղորդչային
սարքերի նախագծման ժամանակ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանք, անց
է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութերի դասակարգումը: Հիմնական և օժանդակ նյութեր: Մաքուր նյութեր, տարրական և
բարդ կիսահաղորդիչներ: Պինդ լուծույթներ: Ծավալային մոնոբյուրեղային ձուլակտորների
աճի օրինաչափությունները և աճեցման մեթոդները: Էպիտաքսիա: Էպիտաքսիալ
թաղանթների աճի օրինաչափությունները և սկզբունքները: Էպիտաքսիա գազային փուլից:
Մոլեկուլափնջային, հեղուկային և էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիա: Քիմիական և մետաղ
օրգանական նստեցում գազային փուլից (CVD և MOCVD): ՄՍ-ի հիմնական կոնստրուկտիվ
էլեմենտները, դասակարգումը և նրանց պատրաստման հիմնական էտապները: Հարթակներ և
տակդիրներ, դրանց պատրաստման մարշրուտները: Ձուլակտորների նախապատրաստումը և
նրանց թիթեղների վերածումը: Սիլիցիումի երկօքսիդ և սիլիսիումի նիտրիդ, դրանց
ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: Սիլիցիումի ջերմաօքսիդացում: Վերահսկվող և
չվերահսկվող խառնուրդները կիսահաղորդիչներում, դրանց ներմուծումը ծավալային և
թաղանթային միաբյուրեղների աճի ընթացքում: Դիֆուզիայի օրենքները: Ֆիկի օրենքները:
Լեգիրացնող նյութի բաշխումը դիֆուզիոն շերտի խորությամբ: ՄՍ պատրաստման ժամանակ
դիֆուզիայի առանձնահատկությունները և լեգիրացման մեթոդները: Իոնային լեգիրացում:
Ջերմավակուումային գոլորշիացում: Իոնային ռմբակոծմամբ փոշեցրում: Կաթոդային,
իոնապլազմային, ռեակտիվ փոշեցրում: Լիտագրաֆիայի էությունը, նպատակը և ֆիզիկաքիմիական հիմունքները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կ.Մ. Ղամբարյան, Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ բարակ թաղանթների աճեցման
տեխնոլոգիական մեթոդները. Երևան, ԵՊՀ հրատար., 2008, 45 էջ:
2. П.С. Степаненко. Микроэлектроника, М., 2001.
3. Р. Бургер, Р. Донована. Основы технологии кремниевых интегральных микросхем, 1993.
4. И.А. Малышева. Технология производства интегральных микросхем., М., 1991.
5. У. Тилл, Дж. Лаксон. Интегральные схемы, материалы и приборы, М., 1990.
6. С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. М.,
Металлургия, 1988 г.
7. К.Д. Товстонюк. Полупроводниковое материаловедение. Киев, Наукова думка, 1984 г.
8. В.В. Крапухин, И.А. Соколов, Г.Д. Кузнецов. Физико-химические основы технологии
полупроводниковых материалов. М., Металлургия, 1982 г.
9. В.М. Глазов, Л.М. Павлова. Химическая термодинамика и фазовые превращения. М.,
Металлургия, 1981 г.

1. 0503/Բ07

2. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա (ՀԲ)

3. 8 ECTS
կրեդիտ

8 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-2, լաբ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել կիսահաղորդիչների էլեկտրաֆիզիկական հատկություններին,
- ներկայացնել կիսահաղորդիչների գոտիական տեսության հիմնական դրույթները,
- ներկայացնել էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը, անհավասարակշիռ
հոսանքակիրների գեներացիայի և ռեկոմբինացիայի, դիֆուզիայի և դրեյֆի երևույթները,
- ծանոթացնել կիսահաղորդչի մակերևույթային շերտում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կիսահաղորդիչների տեսակները, հիմնական էլեկտրաֆիզիկական
հատկությունները, էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը, հոսանքակիրների
դիֆուզիայի, դրեյֆի և դրանց հետ առընչվող խնդիրները,
- ներկայացնելու կիսահաղորդչի գոտիական կառուցվածքը, անհավասարակշիռ
լիցքակիրների գեներացիայի ու ռեկոմբինացիայի ֆիզիկական մեխանիզմները,
- լուսաբանելու կիսահաղորդչի ծավալում և մակերևույթի վրա ընթացող զանազան
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պրոցեսները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդիչների հիմնական էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները,
- վերլուծելու կիսահաղորդչի գոտիական կառուցվածքը, անհավասարակշիռ լիցքակիրների
գեներացիան ու ռեկոմբինացիան,
- վերլուծելու կիսահաղորդչի ծավալում և մակերևույթի վրա ընթացող զանազան պրոցեսները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդիչների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները,
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար,
Գ1. օգտագործելով ՏՏ ոլորտում ստացած գիտելիքները՝ տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն հայթայթել, վերլուծել և կիրառել այդ գիտելիքները գործնական
աշխատանքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կիսահաղորդիչների որակական հատկությունները և տեսակները: Շրեդինգերի հավասարումը
բյուրեղի համար: Գոտիական տեսության հիմնադրույթները: Էլեկտրոնի վիճակը բյուրեղում:
Էներգետիկ գոտիներ: Էներգետիկ գոտիների լրացումը` մետաղներ, կիսահաղորդիչներ,
մեկուսիչներ: Գաղափար խոռոչի մասին: Էֆեկտիվ զանգված: Էֆեկտիվ զանգվածի մեթոդ:
Խառնուրդային վիճակների էլեմենտար տեսություն: Սեփական և խառնուրդային
կիսահաղորդիչներ: Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում:
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Անհավասարակշիռ լիցքակիրների գեներացիա և ռեկոմբինացիա: Անընդհատության
հավասարումներ: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների դիֆուզիան և դրեյֆը: Մակերևութային
վիճակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վ.Լ. Բոնչ-Բրուևիչ, Ս.Գ. Կալաշնիկով, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Ե., ԵՊՀ, 1988:
Ֆ.Վ. Գասպարյան, Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Ե., ԵՊՀ,
2011:
Ю. Питер, М. Кардона, Основы физики полупроводников, М., Физматлит, 2002.
M. Gardman, The physics of semiconductors, Springer, 2010.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ08

2. Միկրոէլեկտրոնիկա

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել միկրոէլեկտրոնիկային տրանզիստորների և դիոդների տարարեսակներին,
- ներկայացնել միկրոէլեկտրոնային ֆունկցիոնալ էլեմենտների հատկությունները,
- ծանոթացնել միկրոէլեկտրոնային ֆունկցիոնալ-ինտեգրացված սարքերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու միկրոէլեկտրոնիկայի տարբեր սխեմաների և հանգույցների ստեղծման
մոտեցումները,
- ներկայացնելու բազմաթիվ տրամաբանական, նմանակային և ԳԲՀ-տիրույթի ինտեգրալ
սխեմաների ստեղծման մեթոդները,
- լուսաբանելու միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և հանգույցների ստեղծման մասին ունեցած
գիտելիքները,
- վերլուծելու տրամաբանական, նմանակային և ԳԲՀ-տիրույթի ինտեգրալ սխեմաների
ստեղծման մեթոդները,
- վերլուծելու կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
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2. արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշել զարգացման
հեռանկարները:
Բ5. գնահատել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշելու զարգացման
հեռանկարները:
Գ3. աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտեգրալ միկրոսխեմաներում էլեմենտների մեկուսացման եղանակները: Պլանարէպիտաքսիալ երկբևեռ տրանզիստորներ: Դաշտային տրանզիստորներ:Կառավարող p–n
անցումով դաշտային տրանզիստորներ: Մեկուսացված փականով դաշտային տրանզիստորներ
(ՄՄԿ տրանզիստոր): Լիցքային կապով սարքեր: Ինտեգրալ տրամաբանական էլեմենտներ:
Ֆունկցիոնալ էլեմենտներ: Հիշասարքեր: Անալոգ ինտեգրալային սխեմաներ: Հիբրիդային և
ԳԲՀ տիրույթի ինտեգրալ սխեմաներ: Սքեյլինգի օրենքները, սահմանափակումները
միկրոէլեկտրոնիկայում, ինտեգրալ սխեմաների հուսալիությունը: Պատկերացում նոր
ֆունկցիոնալ-ինտեգրացված սարքերի և նրանց հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ սարքերի
մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վ.Մ. Հարությունյան: Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներ, Ե., ԵՊՀ, 2009:
И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов. Микрощлектроника, М., Высшая школа, 1986.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ09

2. Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկություններ
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3. 6 ECTS

կրեդիտ
5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել կիսահաղորդչում լույսի կլանման և ճառագայթման
առանձնահատկություններին
- ներկայացնել կիսահաղորդչում լույսի կլանման և ճառագայթման հիմնական տեսակները և
մեխանիզմները,
- ծանոթացնել կիսահաղորդչում ընթացող ֆոտոէլեկտրական երևույթներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կիսահաղորդչի կողմից լույսի կլանման և ճառագայթման պրոցեսները և
դրանց հետ առընչվող խնդիրները,
- ներկայացնելու կիսահաղորդչի և լուսային ճառագայթի փոխազդեցության, կլանման և
ճառագայթման պրոցեսների ֆիզիկական մեխանիզմները,
- լուսաբանելու ֆոտոէլեկտրական և լյումինեսցենցիայի երևույթները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդչի կողմից լույսի կլանման և ճառագայթման պրոցեսները խնդիրներ
լուծելիս,
- վերլուծելու կիսահաղորդչի և լուսային ճառագայթի փոխազդեցության վրա ազդող արտաքին
և ներքին գործոնները,
- վերլուծելու ֆոտոէլեկտրական և լյումինեսցենցիայի երևույթները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
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Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին փորձնականորեն կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրադինամիկական ներածություն: Օպտիկական բնութագրեր և հաստատուններ: Լույսի
կլանման և անդրադարձման սպեկտրներ: Ելքիաշխատանք, ֆոտոէֆեկտի շեմ: Ներքին
ֆոտոէֆեկտը նկարագրող հավասարումները: Ֆոտոհաղորդականություն: Դեմբերի էֆեկտ:
Օպտիկական հաստատունների դասական տեսություն: Դիէլեկտրիկ թափանցելիության
քվանտային տեսություն: Ջոկման կանոնները և օպտիկական անցման տեսակները: Ուղիղ
անցումներով սեփական կլանում: Թեք անցումներով սեփական կլանում: Էքսիտոն: էքսիտոնի
էներգետիկ սպեկտրը: Էքսիտոնային կլանում: Սեփական կլանումը ուժեղ լեգիրացված
կիսահաղորդչումում: Բուրշտեյն-Մոսի էֆեկտ: Լույսի նեգոտային կլանումը ազատ
լիցքակիրների կողմից: Ջերմաստիճանի ազդեցությունը կլանման սպեկտրի վրա: Էլեկտրական
դաշտի ազդեցությունը կլանման սպեկտրի վրա: Ֆրանց-Կելդիշի էֆեկտը: Խառնուրդների
ազդեցությունը կիսահաղորդչի օպտիկական հատկությունների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ս.Վ. Մելքոնյան,Կիսահաղորդիչների օպտիկայի հիմունքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2015:
Վ.Լ.Բոնչ-Բրուևիչ, Ս.Գ.Կալաշնիկով, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, ԵՊՀ, Ե., 1988:
C.F. Klingshirn, Semiconductor optics, Springer-Verlag, 2001.
В.П. Грибковский, Теория поглощения и испускания света в полупроводниках, Минск, Наука и
Техника, 1975.
Ю. Питер, Кердона М., Основы физики полупроводников, М., 2002.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ10

2. Ֆիզիկական երևույթները կիսահաղորդիչ-գազ
բաժանման սահմանին

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային սենսորների տեսակներին,
- ծանոթացնել գազային սենսորների տեսակներին և աշխատանքի սկզբունքին,
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- ծանոթացնել մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային սենսորներին, դրանց
աշխատանքի սկզբունքին,
- ծանոթացնել սենսորների պատրաստման նյութերին, դրանց ստացման մեթոդներին և
առանձնահատկություններին::
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու այն մոտեցումները, որոնք ընկած են արդի կիսահաղորդչային սենսորների
աշխատանքի սկզբունքի և պատրաստման հիմքում:
- ներկայացնելու գազային սենսորների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը,
- լուսաբանելու գազային սենսորների աշխատանքի սկզբունքը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդչային սենսորները տարբեր նպատակների համար,
- վերլուծելու գազային սենսորների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,
- վերլուծելու մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային սենսորներում ընթացող
ֆիզիկական երևույթները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդչային սենսորների հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ2. օգտագործել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների մասին
գիտելիքները դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները մեկնաբանելու համար:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանքներ,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին փորձնականորեն կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պատկերացումներ քիմիական սենսորների մասին:
Կիսահաղորդչային սենսորների դասակարգումը:
Սենսորների բնութագրերը, օպտիմալ պարամետրերը և զգայնության բարձրացման ուղիները:
Գազային սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
Սենսորների աշխատանքային բնութագրերնը:
Սենսորների պատրաստման հիմնական նյութերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ф.-Г. Баника. Химические и биологические сенсоры: основы и применения. М., Техносфера,
2014.
Semiconductor Gas Sensors. Eds. R.Jaaniso, O.K.Tan. Wf, 2013.
Advances sensors for safety and Security. Ed. A. Vaseashta, S.Khudaverdyan, Springer, 2014.
J. Gardner, P.N. Bareett. Sensors and Sensory Systems for an Electronic Nose. Springer, 2010.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ11

2. Կիսահաղորդչի պարամետրերի չափման մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 6-րդ կիսամյակ, գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել կիսահաղորդիչ նյութերի պարամետրերի չափման եղանակներին և
մեթոդներին,
- ներկայացնել Հոլի էֆեկտի չափման եղանակները,
- ծանոթացնել դիֆուզիայի գործակցի, դրեյֆային շարժունակության չափման եղանակներին,
շարժվող լուսային զոնդի օգնությամբ դիֆուզիոն երկարության չափման եղանակին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կիսահաղորդիչ նյութերի կարևորագույն պարամետրերի չափման տարբեր
եղանակները,
- ներկայացնելու միևնույն պարամետրի չափման տարբեր մոտեցումները` կախված չափման
տարբեր եղանակներում օգտագործվող ֆիզիկական երևույթներից,
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- լուսաբանելու գիտափորձի վիրտուալ կամ իրական գործընթացները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդիչ նյութերի կարևորագույն պարամետրերի չափման տարբեր
եղանակները,
- վերլուծելու միևնույն պարամետրի չափման տարբեր մոտեցումների
առանձնահատկությունները,
- համեմատելու գիտափորձի վիրտուալ կամ իրական գործընթացները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել բյուրեղները կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար
առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կիսահաղորդչային նյութերի հիմնական պարամետրերը և դրանց դասակագումը:
Կիսահաղորդչային նյութերի տեսակարար դիմադրության (հաղորդականության) չափման
յուրահատկությունները: Տեսակարար դիմադրության չափման զոնդային մեթոդները. ա)
քառազոնդային մեթոդը, բ) երկզոնդային և միազոնդային մեթոդներ, գ) Վան-դեր-Պաուի
չափման մեթոդ: Տեսակարար դիմադրության չափման ոչ կոնտակտային բարձրհաճախային
մեթոդներ: Կիսահաղորդչային նյութի արգելված գոտու լայնության որոշումը
էլեկտրոհաղորդականության ջերմաստիճանային կախվածությունից: Կիսահաղորդչային
նյութերի պարամետրերի որոշումը Հոլլի էֆեկտի չափման հիման վրա: Հոլլի չափման
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մեթոդներ. ա) հաստատուն մագնիսական և հաստատուն էլեկտրական դաշտի դեպքում, բ)
հաստատուն էլեկտրական դաշտում մագնիսական դաշտի տարբեր արժեքների դեպքում, գ)
փոփոխական էլեկտրո և մագնիսական դաշտերում: Լիցքակիրների կոնցենտրացիայի և
շարժունակության որոշումը Հոլլի էֆեկտի չափումներից: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների
չափման մեթոդներ. ա) դրեյֆային շարժունակության չափման մեթոդը, բ) ոչ հիմնական
լիցքակիրների դիֆուզիոն երկարության որոշումը լուսային շարժուն զոնդի մեթոդով, գ)
դիֆուզիոն գործակցի որոշումը լուսային զոնդի մեթոդով: Կիսահաղորդչի պարամետրերի
որոշումը ֆոտոհաղորդականության չափումներից: Ստացիոնար ֆոտոհաղորդականության
չափումը: Կիսահաղորդչի պարամետրերի որոշման սպեկտրալ մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ֆ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ,
Ե., ԵՊՀ, 2011:
M.J. Williamson, M. Strauss, and D. Horspool. Automated STEM and TEM Metrology of Advanced
Semiconductor Devices. FEI Company Hillsboro, Oregon, FEI, 2013.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ12

2. Կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ-1, լաբ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել կիսահաղորդչային սարքերի տեսակներին,
ծանոթացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսներին,
ներկայացնել ամենատարբեր բնագավառներում դրանց կիրառությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու կիսահաղորդիչ-մետաղ կոնտակտում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
ուղղման դիֆուզիոն և դիոդային տեսությունները,
- ներկայացնելու p-n անցմումը հավասարակշռության վիճակում, անցումային պրոցեսները
հաստատուն և փոփոխական արտաքին շեղման պայմաններում,
- լուսաբանելու բիպոլյար և դաշտային տրանզիստորները, դրանց տեսակները, աշխատանքի
սկզբունքները,
- լուսաբանելու էլեկտրաստատիկ դոմենների առաջացման մեխանիզմը, Գանի էֆեկտը, Գանի
գեներատորները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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- կիրառելու դիոդային ուղղման դիֆուզիոն և դիոդային տեսությունները,
- վերլուծելու կիսահաղորդչային դիոդների և տրանզիստորների վոլտամպերային
բնութագծերը,
- վերլուծելու բիպոլյար և դաշտային տրանզիստորներըում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդիչների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մակերևույթային վիճակներ, մակերևույթային պոտենցիալ: Թերմոէլեկտրական էմիսիա:
Կոնտակտային պոտենցիալների տարբերություն: Մետաղ-կիսահաղորդիչ կոնտակտը: Շոտկի
դիոդներ: p-n անցումը հավասարակշռության վիճակում: Ուղիղ և հակադարձ շեղված p-n
անցում: Արգելքային և դիֆուզիոն ունակություններ: Ինժեկցիա և էքստրակցիա: p-n անցման
իմպուլսային հատկությունները: Ուղղիչ դիոդներ: Բիպոլյար տրանզիստորի աշխատանքի
սկզբունքը: Հոսանքի ուժեղացումը բիպոլյար տրանզիստորում: Անցումային պրոցեսները
բիպոլյար տրանզիստորում: Դաշտի էֆեկտ: Դաշտային տրանզիստորներ: p-n անցումով
դաշտային տրանզիստորներ: ՄԴԿ տրանզիստորներ: Դաշտային տրանզիստորի ՎԱԲ-ը:
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Դաշտային տրանզիստորի հիմնական պարամետրերը: Թունելային դիոդներ: Գանի դիոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ֆ.Վ. Գասպարյան, Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Ե., ԵՊՀ,
2011:
S.M. Sze, K.Ng. Kwork, Physics of semiconductor devices, John Wiley & Sons, Inc., 2007.
В.И. Гаман, Физика полупроводниковых приборов, Томск, Изд-во НТЛ, 2000.
J. Singh, Semiconductor devices, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ14

2. Վերականգնվող էներգետիկա

4.4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների տեսակներին,
- ներկայացնել էներգիայի սահմանափակ և անսահմանափակ այլընտրանքային աղբյուրների
կիրառություններին,
- ծանոթացնել արեգակնային կիսահաղորդչային էլեմենտների, քամու հողմակների
աշխատանքի սկզբունքին, կենսագազի արտադրության առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների տեսակները,
- լուսաբանելու էներգիայի սահմանափակ և անսահմանափակ այլընտրանքային աղբյուրների
կիրառությունները,
- լուսաբանելու արեգակնային կիսահաղորդչային էլեմենտների, քամու հողմակների
աշխատանքի սկզբունքը, կենսագազի արտադրության առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրները,
- վերլուծելու էներգիայի սահմանափակ և անսահմանափակ այլընտրանքային աղբյուրների
կիրառությունները,
- վերլուծելու արեգակնային կիսահաղորդչային էլեմենտների, քամու հողմակների
աշխատանքի սկզբունքը, կենսագազի արտադրության մեթոդները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ խնդիրների
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լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վերականգնվող էներգիայի սկզբունքները: Էներգիայի տեսակների դասակարգումը:
Էներգիայի աղբյուրները: Շրջապատող միջավայրի էներգիան: Վերականգնվող էներգիայի
յուրահատկությունները: Արեգակնային էներգիայի հավաքման տեսաան նախադրյալները:
Հավասարակշիռ ջերմաստիճան: Ջերմության կուտակում: Ջերմային շղթայի վերլուծություն:
Ջերմահաղորդականություն: Կոնվեկցիա: Ճառագայթում: Ցածր ջերմաստիճանային
արեգակնային կայանքներ: Պասիվ տաքացմամբ արեգակնային տուն: Հարթ կուտակիչներ: Ջրի
տաքացում և շենքերի ջեռուցում: Արեգակնային չորանոց, աղազտիչներ, ջրամբարներ,
խոհանոց: Ռադիացիոն սառեցում: Բարձր ջերմաստիճանային արեգակնային կայանքներ:
Արեգակնային վառարաններ: Արեգակնային ճառագայթման մեխանիկական փոխակերպում:
Արեգակնային ֆերմաներ: Արեգակնային էլեկտրականություն: Արեգակնային
էլեկտրակայաններ: Արեգակնային էներգիայի կուտակում: Կիսահաղորդչային արեգակնային
էլեմենտներ: Ջերմաէլեկտրականություն: Ֆոտոդիսոցում: Ֆոտոսինթեզ: Ֆոտոքիմիական
էլեմենտ: Հողմաէներգետիկա: Հողմաէներգետիկ սարքավորումներ:
Էներգիայի ստացումը կենսազանգվածից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Կ.Գ. Այվազյան: Բարձր արդյունավետությամբ արևային էլեմենտներ և կայաններ, Ե., 2016:
Д.Ж. Бринкворт. Солнечная энергиая дла человека. М., Мир, 1976.
Ինտերնետային էջեր:
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:
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1. 0503/Բ15

2. Միկրոսխեմատեխնիկա

3.4ECTS կրեդիտ

4.4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ներկայացնել հստակ պատկերացում ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաներում օգտագործվող
սխեմատեխնիկիկան մշակման սկզբունքներին,
- ծանոթացնել սխեմաների կառուցվածքին, սկսած տարրական սխեմաներից մինչև
բարդագույն մեծ և գերմեծ սխեմաները:
- ներկայացնել անալոգաթվային և թվաանալոգային փոխակերպիչների հիմնական
տեսակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու արդի միկրոսխեմաների սխեմային աշխատանքի օրինաչափությունները,

2.

ներկայացնելու տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի սխեմաների

գործառման կանոնները,
3.

լուսաբանելու սխեմաների ավտոմատացված նախագծման եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ժամանակակից միկրոսխեմաների սխեմային աշխատանքի
օրինաչափությունները,
2. վերլուծելու տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի սխեմաների գործառման
կանոնները,
3. վերլուծելու սխեմաների ավտոմատացված նախագծման եղանակները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ ինտեգրալ
սխեմաների նախագծման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
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անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆորմացիայի մշակման անալոգային և թվային մեթոդներ: Թվային և անալոգային ՄԻՍ-ներ:
Թվային ինտեգրալ սխեմաներ: Բուլյան հանրահաշիվը որպես թվային սխեմատեխնիկայի
հիմք: Տարրական տրամաբանական սխեմաներ: Թվային հանգույցներ: Համակցային և
հաջորդականային սարքավորումներ: Միկրոպրոցեսորի կառուցման հիմնական
գաղափարները: Միկրոպրոցեսորային համակարգեր: Ինտերֆեյս: Անալոգ ինտեգրալ
սխեմաներ: Հաշվողական և այլ սխեմաներ ԳՈՒ-ի հիման վրա: Անալոգաթվային և թվաանալոգային փոխակերպիչներ (աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը): Միկրոսխեմաների
մեքենայական նախագծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Վ.Մ. Հարությունյան, Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներ, Ե., ԵՊՀ, 2009:
Ю.Ф. Опадчий и др. Аналоговая и цифровая электроника, учебник. М., 2000-2004.
Е.П. Угрюмов. Цифровая схемотехника, Спб, 2001.
Р.И. Грушвицкий и др. Проектирование систем на микросхемах с программируемой
структурой.Уч. пособие, Спб, 2006.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ17

2. Մագնիսական երևույթները կիսահաղորդիչներում

3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային սենսորների տեսակներին,
- ծանոթացնել կիսահաղորդիչների մագնիսական հատկություններին,
- ծանոթացնել կիսահաղորդչային մագնիսական սենսորների տեսակներին և աշխատանքի
սկզբունքին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու այն մոտեցումները, որոնք ընկած են արդի կիսահաղորդչային սենսորների
աշխատանքի սկզբունքի և պատրաստման հիմքում:
- լուսաբանելու կիսահաղորդչի մագնիսական հատկությունները,:
- ներկայացնելու կիսահաղորդչային մագնիսական սենսորների տեսակները և աշխատանքի
սկզբունքը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու կիսահաղորդչային սենսորները տարբեր նպատակների համար,
- վերլուծելու մագնիսազգայնության հետ կապված ֆիզիկական երևույթները,
- վերլուծելու կիսահաղորդչային մագնիսական սենսորների աշխատանքի սկզբունքը և
առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդչային սենսորների հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ1. կիրառել հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանքներ,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին փորձնականորեն կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կիսահաղորդչային սենսորների դասակարգումը: Սենսորների բնութագրերը, օպտիմալ
պարամետրերը և զգայնության բարձրացման ուղիները: Դիմադրություններ: S-դիոդը և
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երկբևեռային տրանզիստորը որպես սենսորներ: Ջերմաստիճանի հաճախային սենսորներ:
Թենզադիմադրության էֆեկտ: Թենզադիմադրություններ և թենզադիոդներ: Երկբևեռ,
դաշտային և միանցումային թենզատրանզիստորներ: Հոլի էֆեկտը: Մագնիսադիմադրության և
մագնիսադիոդային էֆեկտներ, մագնիսադիմադրություններ, մագնիսադիոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
И.М. Викулин, В.И. Стафеев. Физика полупроводниковых приборов. М., Радио и связь, 1990.
В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. Полупроводникивые приборы. С. Петербург, Лань, 2009.
Л.Ф. Викулина, М.А. Глауберман, Физика сенсоров температуры и магнитного поля. Одесса,
Маяк, 2000.

1. 0503/Բ18

2. Ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, լաբ.-1

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման եղանակներին և ԻՍ-երի մոդելների
դասակարգմանը,
- ներկայացնել Ֆունկցիոնալ սխեմաների բազային տարրերը, տիպային կառուցվածքների
մոդելավորման ալգորիթմները և հաշվողական առանձնահատկությունները,
- ծանոթացնել տրամաբանական մոդելավորման մեջ օգտագործվող արժեքների
բազմությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման եղանակները և դասակարգել ԻՍերի մոդելները
- ներկայացնելու Ֆունկցիոնալ սխեմաների բազային տարրերը, տիպային
կառուցվածքների մոդելավորման ալգորիթմները և հաշվողական
առանձնահատկությունները,
- լուսաբանելու տրամաբանական մոդելավորման առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման եղանակները,
- վերլուծելու Ֆունկցիոնալ սխեմաների բազային տարրերը, տիպային կառուցվածքների
մոդելավորման ալգորիթմները,
- վերլուծելու տրամաբանական մոդելավորման եղանակները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման եղանակները և
մոդելները կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ
ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է վարում լաբորատոր
աշխատանք, անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, լաբորատոր պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման ակնարկ: Մոդելավորման նպատակները: Խառը
մակարդակային մոդելավորում: ԻՍ-երի մոդելների դասակարգումը: Համակարգային
մակարդակի մոդելավորման հիմնական եղանակները: Զանգվածային սպասարկման
համակարգերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ: Համակարգային մակարդակի
մոդելավորման տիպային խնդիրները, բանաձևային և նմանակային մոդելների
օրինակներ: Համակարգային մակարդակի մոդելավորման լեզուների և ծրագրային
գործիքային միջոցների կառուցման առանձնահատկությունները: Միջռեգիստրային
փոխանցումների մակարդակի նախագծման գործընթացը: Միջռեգիստրային
փոխանցումների մակարդակի մոդելավորման հիմնական սկզբունքները: Ֆունկցիոնալ
սխեմաների բազային տարրերը, տիպային կառուցվածքների մոդելավորման
ալգորիթմները և հաշվողական առանձնահատկությունները: Ֆունկցիոնալ մոդելավորման
ծրագրային գործիքային միջոցների կառուցման առանձնահատկությունները:
Տրամաբանական մոդելավորման մեջ օգտագործվող արժեքների բազմությունը: Սինքրոն և
ասինքրոն տրամաբանական մոդելավորում: Ստատիկ և դինամիկ խափանման ռիսկերի
որոշման ալգորիթմները: Սինքրոն տրամաբանական մոդելավորման մեթոդները:
Կոմպիլացված մոդելավորում: Ասինքրոն սխեմայի լրացումը: Ճյուղավորման
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կառուցվածքի ասինքրոն մոդելը: RS տրիգերի կոմպիլացված մոդելը: Իրադարձային
մոդելավորում: Հապաղումների մոդելները: Տրամաբանական փականի հապաղման
մոդելը: Ելքի հապաղման մոդելը: Ֆունկցիոնալ սարքի հապաղման մոդելը: Միջտարրային
միացումների հապաղման մոդելը: Տրամաբանական փականի փոխանջատման
գործընթացը մանրամասն արտացոլող ասինքրոն մոդելի օրինակ: Սխեմայի
հավասարումների համակարգի կազմումը: Ազդանշանի տարածման գրաֆների միջոցով
սխեմաների տոպոլոգիական վերլուծության մեթոդները: Սխեմաների հավասարումների
համակարգերի կազմման մեթոդների համեմատական վերլուծությունը: Հաստատուն
հոսանքի շղթաների վերլուծություն: Անցողիկ գործընթացների վերլուծություն: Թույլ
ազդանշանային հաճախականային և Ֆուրյեի վերլուծություն: Զգայնության և աղմուկների
վերլուծություն: Բևեռային-զրոյական վերլուծություն: ժամանակային համաձայնեցման
մեթոդները:Ռադիոհաճախականային սխեմաների վերլուծության մեթոդները:
Միջտարրային միացումների վերլուծություն: Ժամանակային վերլուծության
տարբերակով ժամանակային մոդելավորում: Ինտեգրալ սխեմաների բաղադրիչների
մաթեմատիկական մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
M. Sandler. SPICE Circuit Handbook, McGraw-Hill Professional, 1st edition, 2006.
V. Litovski, M. Zwolinski. VLSI Circuit Simulation and Optimization, Springer, 1st edition, 1996.
M. Lee, Verilog. Quick start: A Practical Guide to Simulation and Synthesis in Verilog, Springer,
3rd edition, 2005.
S. Sandler. Switch-Mode Power Supply Simulation: Designing with SPICE 3, McGraw-Hill
Professional, 1st edition, 2005.
L. Kenneth, VHDL for Engineers, Prentice Hall, 2008.
Cavanagh, Verilog HDL: Digital Design and Modeling, CRC, 1st edition, 2007.
J. Cavanagh, Digital Design and Verilog HDL Fundamentals, CRC, 1st edition, 2008.
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2. Խելացի սենսորներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2,գործ.-2

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել ժամանակակից խելացի/ինտելեկտուալ սենսորներին,
- ծանոթացնել խելացի/ինտելեկտուալ սենսորների տեսակներին և աշխատանքի սկզբունքին,
- ծանոթացնել խելացի սենսորների կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու այն մոտեցումները, որոնք ընկած են խելացի սենսորների աշխատանքի
սկզբունքի և պատրաստման հիմքում:
- ներկայացնելու խելացի սենսորների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը,
- լուսաբանելու սենսորների կիրառության ոլորտները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու խելացի սենսորները տարբեր նպատակների համար,
- վերլուծելու խելացիսենսորների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,
- վերլուծելու սենսորներում ընթացող ֆիզիկական երևույթները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել կիսահաղորդչային սենսորների հատկությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Ա7. նեկայացնել կոմպոզիտային և բազմաբաղադրիչ կիսահաղորդչային նյութերի ֆիզիկական
հատկությունները, առանձնահատկությունները և կիրառական նշանակությունը:
Բ1. կիրառել հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակների և դրանց
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանքներ,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին փորձնականորեն կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. «Ինտելեկտուալ սենսորներ» հասկացության ճշգրտում:
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Մեխանիկական սենսորներ: Մեխանիկական սենսորների տեսակները: GPS սենսորներ գծային
և ունակային տեղափոխությունների սենսորներ: Արագացումաչափեր, գիրոսկոպներ,
կապտելիվարներ (աղբյուրակապիչներ):
Ակուստիկական սենսորներ: Աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքը: Որոշ ակուստիկական
ինտելեկտուալ սենսորներ: Ճնշումաչափեր (տոնոմետրեր), հիդրոլոկատորներ, էխոլոտներ
(ձայնախորաչափներ): Ուլտրաձայնային ցուցսարքերի համար սենսորներ:
Լուսանկարչական թվային սարքեր, տեսախցիկներ, ջերմացուցիչներ:
Մագնիսական սենսորներ (այդ թվում նաև սկվիդների հիման վրա):
Շարժական հեռախոսներ, թյուներներ:
Էլեկտրաքիմիական սենսորներ:
Դաշտային տրանզիստորների հիման վրա քիմիական և կենսասենսորներ:
Վոլտամպերաչափային և ժամանակաամպերաչափային սենսորներ: Սպեկտրալուսաչափային
սենսորներ: Լուսածավալագրիչներ, թթվածնաչափեր, բաբախաթթվածնաչափեր,
հեմոգլոբինաչափեր, արյունահագեցման սենսորներ, գլյուկաչափեր:
Լյումինիսցենտային սենսորներ
Մակերևութային պլազմոնային ռեզոնանս (ՄՊՌ): ՄՊՌ-ի հիման վրա սենսորներ:
Ինտելեկտուալ սենսորների նախագծման ծրագրավորման հիմունքները, դրանց տարրային
հիմքը: Ինտեգրալ սենսորների զարգացման հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Elmenreich, W. (2006). Time-triggered smart transducer networks. IEEE Transactions on Industrial
Informatics (2(3)). p. 192–199.
Jump up^ http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6011700.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ20

2. Բյուրեղական դիելեկտրիկների ֆիզիկա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել, բյուրեղական դիէլեկտրիկների տեսակներին, բյուրեղային ցանցի նկարագրման
եղանակներին, բյուրեղի կառուցվածքային արատներին,
- ներկայացնել հաստատուն և փոփոխական էլեկտրական դաշտերում դիէլեկտրիկի
բևեռացման երևույթները,
- ծանոթացնել էլեկտրոնայի, իոնային, դիպոլային առաձգական և ջերմային բևեռացման
մեխանիզմներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու բյուրեղային դիէլեկտիկի սիմետրիայի էլեմենտները, հանգույցների,
ուղղությունների և հարթությունների սիմվոլները, բյուրեղի կառուցվածքային արատները,
լուսաբանելու էլեկտրոնային, իոնային և դիպոլային առաձգական և ջերմային բևեռացման
երևույթները,
- լուսաբանելու դիէլեկտրական կորուստները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու բյուրեղային ցանցի հանգույցների, ուղղությունների և հարթությունների
սիմվոլները,
2. վերլուծելու բյուրեղային դիէլեկտրիկի բևեռացման երևույթները,
3. վերլուծելու բյուրեղային դիէլեկտրիկում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները հաստատուն և
փոփոխական էլեկտրոկան դաշտերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները կոնկրետ խնդիրների
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները,
էլեկտրոնիկայում դրանց օգտագործման հնարավորությունները և հեռանկարները:
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
2. Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
3. Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դիէլեկտրիկ նյութերի կառուցվածքը և տեսակները: Մասնիկների հավասարակշիռ
դասավորությունը բյուրեղում: Բրավեյի ցանցեր: Պարզ և բարդ բյուրեղային ցանցեր,
հանգույցների, ուղությունների և հարթությունների սիմվոլներ: Բյուրեղների սիմետրիան,
սիմետրիայի էլեմենտներ: Բյուրեղի կառուցվածքային արատներ: Դիէլեկտրիկի բևեռացում:
Դիպոլային մոմոնտ: Դիպոլն արտաքին հաստատուն էլեկտրական դաշտում: Դիպոլ-դիպոլ
փոխազդեցություն: Ատոմի վրա ազդող տեղային դաշտ, ապաբևեռացնող դաշտ, Լորենցի
դաշտ: Կլաուզիուս-Մոսոտիի հավասարումը: Բյուրեղային դիէլեկտրիկների բևեռացման
հիմնական մեխանիզմները և տեսակները: Էլեկտրոնային առաձգական բևեռացում: Իոնային
առաձգական բևեռացում: Դիպոլային առաձգական բևեռացում: Իոնային ջերմային բևեռացում:
Դիպոլային ջերմային բևեռացում: Բյուրեղային դիէլեկտրիկների բևեռացումը փոփոխական
էլեկտրական դաշտերում: Դիէլեկտրական կորուստներ: Էլեկտրոնային բևեռացում
փոփոխական էլեկտրական դաշտում: Իոնային բևեռացումը փոփոխական էլեկտրական
դաշտում: Դիէլեկտրիկ բյուրեղների էլեկտրահաղորդականությունը թույլ և ուժեղ դաշտերում:
Ֆ. Գասպարյան, Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա, Երևան, 2013:
Р.П. Дикарев, Введение в кристаллофизику, Учеб. Пособие, 2007.
Л.А. Щербаченко, Физика диэлектриков, Иркутск 2005.
Ю.М. Поплавко, Физика диэлектриков, Вища школа, 1980.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Վ21

2. Արեգակնային էներգետիկ կայաններ

3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ծանոթացնել արեգակնային կայանների կառուցվածքին,
- ծանոթացնել արեգակնային մոդուլին,արեգակնային էլեմենտների տարատեսակներին,
- ծանոթացնել արեգակնային էլեմենտի աշխատանքի սկզբունքին և դրա օգգ-ի բարձրացման
ուղիներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- ներկայացնելու այն մոտեցումները, որոնք ընկած են արեգակնային կայանների կառուցման
հիմքում:
- ներկայացնելու արեգակնային էլեմենտների տարատեսակները,
- լուսաբանելու արեգակնային էլեմենտի աշխատանքի սկզբունքը և օգգ-ի բարձրացման
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ուղիները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- կիրառելու խելացի սենսորները տարբեր նպատակների համար,
- վերլուծելու արեգակնային մոդուլի աշխատանքի սկզբունքը,
- վերլուծելու արեգակնային էլեմենտներում ընթացող ֆիզիկական երևույթները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
- արդյունավետ օգտագործել արեգակնային մոդուլի հնարավորությունները կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ձևակերպել կիսահաղորդչի վրա կիրառվող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները,
բացատրել կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը:
Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի վրա ազդող արտաքին ազդեցությունների մեխանիզմները
կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը բացատրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է լաբորատոր աշխատանքներ,
անց է կացնում քննարկում:
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լաբորատոր պարապմունքի ժամերին փորձնականորեն կիրառում դասախոսություններից
ստացած գիտելիքները:
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երկրագնդի բնակչության թվաքանակի աճի և սպառվող էլեկտրաէներգիայի աճի տեմպերի
հետ կապված խնդիրները: Էներգիայի աղբյուրներ: Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ:
Արեգակ: Արեգակնային ճառագայթման օգտագործման ուղիները: Արեգակնային
ճառագայթման անմիջական փոխակերպումը էլեկտրականի: Արեգակնային կայաններ:
Ավտոնոմ արեգակնային կայան: Դրանց կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները:
Արեգակնային էներգիայի կուտակման և պահպանման համակարգեր (կուտակիչներ,
փոխակերպում պոտենցիալ էներգիայի, հրածնի ստացում և այլն): Արեգակնային կայանում
օգտագործվող սարքավորումները: Էլեկտրական լարման փոխակերպիչներ: Կուտակիչներ,
դրանց տեսակները: Արեգակնային էներգիայից ջրածնի ստացման եղանակները (ֆոտոլիզ,
էլեկտրալիզ): 5 կՎտ նոմինալ հզորությամբ արեգակնային մոդուլի հաշվարկի օրինակ:
Կուտակիչների անհրաժեշտ քանակի, հաղորդալարերի անհրաժեշտ հաստության հաշվարկ:
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Արեգակնային էլեմենտ: Տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը: Օգգ, դրա բարձրացման
ուղիները: Արեգակնային էլեմենտներում օգտագործվող նյութեր:
Հիմնական գրականության ցանկ.
K.W. Böer, Survey of Semiconductor Physics, Vol. II. New York: John Wiley, 2002.
R.H. Bube, Photovoltaic Materials. London: Imperial College Press, 1998.
B.C. Chung, G. F. Virshup, and J.C. Schultz, Proc. of the 21st IEEE Photovolt. Spec. Conf . Kissimee, FL,
p. 179, 2000.
A.L. Fahrenbruch, and R.H. Bube, Fundamentals in Solar Cells. New York: Academic Press, 1983.
J.M. Gee, and G.F. Virshup, Proc.of the 20th IEEE Photovol. Spec. Conf . Las Vegas, NV, p. 754. (1988).
M.A. Green, Solar Energy, the State of the Art. London: James & James, 2001.
Photovoltaics: Design and Installation Manual. New Soc. Publ., 2003.
Solar Cells and their Applications Second Edition, Lewis Fraas, Larry Partain, Wiley, 2010.
An Assessment of Solar Energy Conversion Technologies and Research Opportunities. GCEP Energy
Assessment Analysis, STANFORD UNIVERSITY, 2006.
Դասախոսությունների նյութեր էլեկտոնային կրիչով:

1. 0503/Բ22

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից գիտահետազոտական աշխատանքների
կազմակերպման և պլանավորման առանձնահատկություններին:
- լուսաբանել գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը և հիմանական
ժամանակագրությունը, գիտական հետազոտություւներում տվյալների փորձարարական
գրանցման, տեսական մեկնաբանություն, համակարգչային մշակաման և նմանակաման արդի
եղանակները:
- ուղենշել գիտական աշխատանքների կատարման ձևաչափերը և էթիկայի նորմերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- բացատրել գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական
մոտեցումները:
- լուսաբանել հետազոտությունների տվյալ բնագավառում հետաքրքրություն ներկայացնող
ակնարկային գրականությունը և առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող եղանակները:
- ներկայացնել գիտական հետազոտություններ արդյունքների ներկայանալի մատուցում և
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հարցերի քննարկում:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- նկատի ունենալ գիտական էթիկայի նորմերը գիտահետազոտություն աշխատանք
կատարելիս:
- վերլուծել հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների բազան՝ մոտեցման եղանակները:
պատկերացնել հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
փորձարարական առանցքային արդյունքները ժամանակակից գիտական
հետազոտություւներում:
- առաջադրել խնդիրներ ատենախոսական աշխատանքում և տալ դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. գնահատել միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացման ներկա վիճակն ու նշելու զարգացման
հեռանկարները:
Գ3. Աշխատել գիտահետազոտական թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում են քննարկումներին,
կարդում են լրացուցիչ գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:
Գիտություն և գիտական հետազոտություններ:
Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:
Ատենախոսական հետազոտություների հիմանկան փուլերը:
Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:
Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:
Գիտական էթիկայի նորմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
В.И.Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных
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исследований: учебное пособие", Феникс, 2014,
GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008,
M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in Science",
Cowan University, 2005.

1. 0503/Բ03

2. Կիսահաղորդչային սենսորներ

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ, գործ.-1ժամ, լաբ.-1ժամ

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել կիսահաղորդչային սենսորների առանձնահատկություններին։
- Ծանոթացնել ռեզիստիվ գազային սենսորների բնութագրերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- իմանալ կիսահաղորդչային սենսորների տեսակները։
- ըմբռնել սենսորների աշխատանքի սկազբունքը:
- տեսականորեն ծանոթանալ սենսորների արտադրման գործընթացին։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- մասնակցել սենսորների պատրաստման գործընթացին:
- չափել պատրաստի սենսորների գազազգայունության բնութագրերը։
- մշակել ստացվաշ փորձարարական արդյունքները։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- օգտվելով ստացված գիտելիքներից՝ հետագայում հեշտությամբ յուրացնել այլ տեսակի
սենսորների պատրաստման տեխնոլոգիաները։
- նախագծել լավարկված պարամետրերով սենսորներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ
ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքներ :
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական
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պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կիսահաղորդչային սենսորների տեսակները։
Ռեզիստիվ սենսորների կառուցվածքը։
Գազազգայուն նյութեր։
Մետաղական էլեկտրոդներ։
Սենսորի արձագանքման կոր։
Զգայունություն։
Ընտրողունակություն։
Կայունություն։
Արձագանքման և վերակնգնման ժամանակներ։
Սենսորի զգայունության մեխանիզմներ։
Կատալիզային հատիկների ազդեցությունը։
Հիմնական գրականության ցանկ.
D. Kohl, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 34, 2001, pp. R125-R149.
Մ. Ս. Ալեքսանյան: Կիսահաղորդչային գազային սենսորների
առանձնահատկությունները։ ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020, 52 Էջ:
G. Korotcenkov, Material Scince and Engineering R, Vol. 61, 2008, pp. 1-39.
Hgh G. Korotcenkov, Material Scince and Engineering B, Vol. 139, 2007, pp. 1-23.

1. 0503/Բ30

2. Կոմպոզիտային նյութերի ֆիզիկա և տեխնոլոգիա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ, գործ.-2ժամ

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել կոմպոզիտային նյութերի հիմնական ֆիզիկական և նյութաբանական
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հատկությունների հետ:
- Ծանոթացնել կոմպոզիտային նյութերի ստեղծման հիմնական տեխնոլոգիաների հետ:
- Ծանոթացնել կոմպոզիտային նյութերի կիրառությունների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Մեկնաբանել կոմպոզիտային նյութերի ֆիզիկական և նյութաբանական
հատկությունները
- Նկարագրել կոմպոզիտային նյութերի ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդները
- Ներկայացնել կոմպոզիտային նյութերի տարատեսակները և հատկությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Աշխատել կոմպոզիտային նյութերի հետ
- Ստեղծել համապատասխան հատկություններով կոմպոզիտային նյութեր
- Ելնելով դրված կիրառական խնդրից, որոշել համապատասխան կոմպոզիտային նյութը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- Համադրել կոմպոզիտային նյութերի տարատեսակները ճարտարագիտական և այլ
խնդիրների լուծման նպատակով
- Օգտագործել կոմպոզիտային նյութերը նանոտեխնոլոգիայում և այլ հարակից
ոլորտներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը,
Ա7. նեկայացնել կոմպոզիտային և բազմաբաղադրիչ կիսահաղորդչային նյութերի
ֆիզիկական հատկությունները, առանձնահատկությունները և կիրառական
նշանակությունը,
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ
ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար,
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
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հայթայթում:
Գործնական պարապմունքների ընթացքում դիտվում են նաև YouTube տեսահոլովակներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Մասնակցության համար՝ 3 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9
միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոմպոզիտ նյութերի (ԿՆ) և կառուցվածքների պատմական ակնարկ
ԿՆ-ի կիրառության ոլորտները
ԿՆ-ը բնությունում
ԿՆ-ի դասակարգումը և առավելությունները
ԿՆ-ի սահմանափակումները
Լամինացված և բազմաշերտ ԿՆ
Մատրիցային նյութեր, ամրապնդման մասնիկներ և մանրաթելեր
Ապակե մանրաթելեր
Ածխածնային մանրաթելեր
Արամիդային (օրգանական) մանրաթելեր
Կեվլար, պոլիմերային ԿՆ
Բորային մանրաթելեր
Կերամիկական մանրաթելեր
Գերբարձր ջերմաստիճանային ԿՆ
Նանոկոմպոզիտ նյութեր, նանոծակոտկեն ԿՆ
Ապակե պլաստիկներ: Հատկությունները և կիրառությունները
Ածխածնային պլաստիկներ: Հատկությունները և կիրառությունները
Բազալտային, օրգանական և բորային պլաստիկներ: Հատկությունները և
կիրառությունները
Հիբրիդային ԿՆ: Բանական (ինտելեկտուալ) և խելացի ԿՆ
Հիմնական գրականության ցանկ.
Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay, Wendelin J. Wright. The Science and Engineering of
Materials, Sixth Edition, Publisher, Global Engineering: Christopher M. Shortt, © 2011, USA
Amit Kumar, Kamal Sharma, and Amit Rai Dixit. Carbon nanotube- and graphene-reinforced
multiphase polymeric composites: review on their properties and applications. J. Mater. Sci. (2020)
55:2682–2724.
А.И. Черепанов. Теория и технология литейных композиционных материалов. – Красноярск:
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ИПК СФУ, 2008.
https://youtu.be/OYicoUBJYDk
https://youtu.be/4xtdBlvFLqQ
https://youtu.be/mimHfARfROU

1. 0503/Բ29

2. Քվանտաչափային համակարգերի ֆիզիկա

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3ժամ, գործ.-2ժամ

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

Դասընթացի նպատակն է՝
- Ծանոթացնել քվանտացման սկզբունքների, քվանտաչափային համակարգերի տիպերի,
դրանց ֆիզիկական հատկությունների նկարագրության հիմնական գաղափարների հետ։
- Ծանոթացնել քվանտաչափային համակարգերում էլեկտրոնի քվանտային բնույթով
պայմանավորված երևույթների և դրանց կիրառությունների հետ։
- Ներկայացնել քվանտաչափային համակարգերում էլեկտրոնների վիճակագրության,
էլեկտրակաղորդականության, բյուրեղային ցանցի տատնումների և տեղափոխման
երևույթների հետ կապված խնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
- Նեկայացնել քվանտացման սկզբունքները և քվանտաչափային էֆեկտների դիտման
պայմանները:
- Լուսաբանել տարբեր երկրաչափությամբ և չափայնությամբ քվանտային համակարգերի
էներգետիկ սպեկտրը, քվանտային վիճակների խտությունները, լիցքակիրների ազատ և
կապված վիճակները:
- Լուսաբանել քվանտաչափային համակարգերում հիմնական կինետիկական և
օպտիկական երևույթները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
- Կիրառել տարբեր տիպի պոտենցիալային հորերում էլեկտրոնի շարժման
առանձնահատկությունները:
- Վերլուծել կիսահաղորդչային քվանտաչափային համակարգերի ֆիզիկական
հատկությունները:
- Գնահատել քվանտաչափային էֆեկտների օգտագործման հեռանկարները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
- Օգտվելով ստացած գիտելիքներից հետագայում հեշտությամբ յուրացել տարբեր
աղբյուրներում նեկայացված տվյալները, մասնագիտական տեղեկատվություն հայթայթել
և վերլուծել:
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- Արդյունավետ օգտագործել քվանտաչափային էֆեկտները կիրառական խնդիրների
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. մեկնաբանել միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:
Բ6. կիրառել միկրոէլեկտրոնային սխեմաների մասին իմացությունը տարատեսակ
ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
Գ2. պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
Ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում
քննարկումներին, գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում
դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։
Ընթացիկ քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի
համար առավելագույնը 8 միավոր։
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քվանտային մեխանիկայի էլեմենտները և հիմնական սկզբունքները:
2. Քվանտաչափային համակարգերի տիպերը և հիմնական բնութագրերը:
3. Կիսահաղորդչային քվանտաչափային կառուցվածքներ:
4. Պոտենցիալային հորեր և արգելքներ:
5. Ցածրչափային կառուցվածքներում լիցքակիրների վիճակագրություն:
6. Քվանտային տեղափոխման երևույթներ:
7. Նանոկառուցվածքների օպտիկական հատկությունները և ատոմների
տատանումները:
8. Գրաֆեն, գրաֆենի էլեկտրոնային և ֆոնանային սպեկտրները, էլեկտրական
և օպտիկական հատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. մասնագիտական պրակտիկա

3.

6

ECTS

կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ. (6 շաբաթ)

5. 30 ժամ

6. 8-րդ կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
•

գործնական

աշխատանքների

հմտությունները

և

միջոցով

փորձառությունը,

զարգացնել

ուսանողի

մասնագիտական

մասնագիտական

ոլորտում

ինքնուրույն

աշխատելու կարողությունները
•

ուսանողներին ծանոթացնել միկրոէլեկտրոնային ընկերությունների աշխատանքին և
կառուցվածքին, տարբեր բաժինների աշխատակիցների պարտականություններին,
զանգվածային արտադրության հատուկ սարքավորումներին, արտադրության
ընդհանուր

և

մասնավոր

տեխնոլոգիաներին,

գործարանային

արտադրության

նորմատիվային փասթաթղթերին ու պրոցեսներին, ինչպես նաև կիսահաղորդչային
սարքերի որակի հսկման և պահպանաման առանձնահատկությունների համար
կիրառվող մեթոդներին:
•

ամրապնդել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և
ուսանողներին

զինել

կիսահքղորդչային

սարքերի

պատրաստման

գործնական

հմտություններով:
9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
▪

ճանաչելու միկրոէլեկտրոնային կազմակերպությունների արտադրատեսականին,

▪

ճանաչելու արտադրական սարքերն ու սարքավորումները և կիսահաղորդչային
սարքերի որակի պատշաճ մակարդակ ապահովող համակարգերը,

▪

նկարագրելու տարբեր կիսահաղորդչային սարքերի արտադրական տեխնոլոգիական
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փուլերը և առանձնահատկությունները,
▪

ներկայացնելու առանձին կիսահաղորդչային սարքերի հատկությունների ստուգման
լաբորատոր որոշ մեթոդներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

վերլուծելու ինտեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստման առանձնահատկություները,

•

վերլուծելու և ընտրելու առանձին

ինտեգրալ միկրոսխեմայի որակի հսկման

լաբորատոր մեթոդներ,
•

օգտագործելու

կիսահաղորդչային

սարքերի

և

ինտեգրալ

միկրոսխեմաների

արտադրական և որակի հսկման անալիտիկ սարքավորումները,
•

մասնակցելու

կիսահաղորդչային

սարքերի

և

ինտեգրալ

միկրոսխեմաների

գործարանային արտադրության նորմատիվային փասթաթղթերի կազմմանը

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

վերլուծելու և գնահատելու կիսահաղորդչային սարքերի և ինտեգրալ միկրոսխեմաների
գործարանային արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսների և դրանց որակի
հսկաման մեթոդների դերն ու

կարևորությունը կիսահաղորդչային տեխնոլոգիայի

բնագավառներում:
10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնելու գործնականում կիրառվող հիմնական կիսահաղորդիչների տեսակները,
դրանց առանձնահատկությունները,
Ա4.

մեկնաբանելու

կիսահաղորդիչների

ստացման

և

կիսահաղորդչային

սարքերի

պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները,
Ա6. մեկնաբանելու միկրոէլեկտրոնային տարատեսակ ինտեգրալ սխեմաների ֆունկցիոնալ
հնարավորություններն ու աշխատանքի սկզբունքը,
Ա7.

նեկայացնելու

կոմպոզիտային

և

բազմաբաղադրիչ

կիսահաղորդչային

նյութերի

ֆիզիկական հատկությունները, առանձնահատկությունները և կիրառական նշանակությունը
Բ1.

կիրառելու

հիմնական

կիսահաղորդիչների

տեսակների

և

դրանց

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները,
Բ4. կիրառելու կիսահաղորդիչների ստացման և կիսահաղորդչային սարքերի պատրաստման
տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների
սարքերի նախագծման ժամանակ,

մասին

Բ6. կիրառելու միկրոէլեկտրոնային սխեմաների
ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար
Գ2.

Պատրաստելու

թեմատիկ

զեկուցումներ,

գիտելիքները

մասին

կիսահաղորդչային

իմացությունը

վերլուծելու

և

տարատեսակ
ներկայացնելու

հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Ակտիվ և պասիվ (արտադրական մաքուր սենյակներում) մասնակցություն:
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•

Ղեկավարի հսկողությամբ արտադրական տարբեր տարածքներում համապատասխան
գործառույթների իրականացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
• Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
•

Ապահովվում

է

ուսանողների

հաճախումը,

ծանոթանում

են

սարքերի,

սարքավորքւմների և լաբորատորիաների հետ, ծանոթանում են համակարգչային
ծրագրերի հետ:
•

Իրականացվում է մասնագիտական նախագիծ` ստանալով ղեկավարի կարծիք:

•

Վերջին երկու շաբաթը նվիրվում է նախագծի իրականացմանը:

14. Կազմակերպությունների ցանկ.
17. ԵՊՀ կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն
18. ,,National Instruments” միջազգային կազմակերպության հայկական բաժանմունք
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Ռադիոֆիզիկա»,
2.

«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում»,

3. «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա»

«ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ» մագիստրոսական
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Ռադիոֆիզիկա», 055120.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2016-2017

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Ռադիոֆիզիկա» ծրագրով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կազմակերպվում է ըստ
ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգերի:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. պատրաստել ռադիոֆիզիկայի բնագավառներում արդի գիտության նվաճումները
յուրացրած որակյալ կադրեր՝ ունակ ըմբռնելու դրանց զարգացման հեռանկարները,
2. տալ իմացություն միկրոալիքային և ՏՀց տիրույթում ֆիզիկական խնդիրների
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համակարգչային մեդելավորման և նախագծման սկզբունքների և դրանց
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ամբողջական նախագծերի
իրականացման ունակություններ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա9. Տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու
ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի
տեսանկյունից,
Ա10.
հասկանալ ենթամիլիմետրային, տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական
ալիքների
գեներացման,
տարածման
և
դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, կտիրապետի դրանց լուծման ուղիներին,
Ա11.
ներկայացնել հիմնական կոմպոզիտային և անիզոտրոպ հաղորդականությամբ
նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները միկրալիքային և ՏՀց
տիրույթներում և նրանցում ընթացող ֆիզիկական ու քիմիական երևույթների
առանձնահատկությունները,
Ա12.
բացատրել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային
տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական
ալիքների
փոխազդեցության
առանձնահատկություններին և գիտության ու տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում
դրանց կիրառման հնարավորություններին,
Ա13.
կարող է ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային
սարքերի աշխատանքի սկզբունքները
Ա14.
ներկայացնել կապի ժամանակակից
նախատեսվող պրոտոկոլները և ալգորիթմները,

համակարգերում

օգտագործվող

և

Ա15.
դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները,
կոդավորման և մոդուլման եղանակները,
Ա16.
ներկայացնել նանոմետրական չափերում ալիքի տեղայինացման և կառավարման
հիմնական սկզբունքները.
Ա17.
նկարագրել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության
ոլորտների զարգացման հեռանկարները,
Ա18.
ներկայացնել լայն դասի անտենաների աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրող
պարամետրերը,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. աշխատել ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն
իրականացնող սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները,
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Բ2. կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական
ալիքների տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն
ապահովող ֆիզիկական սկզբունքները,
Բ3. աշխատել գիտության, արտադրության, անվտանգության ու ռազմական ոլորտներում
կիրառվող ժամակակից ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,
Բ4. տիրապետել
ռադիոֆիզիկական
խնդիրների
ժամանակակից համակարգչային ծրագրերին,

համակարգչային

նմանակման

Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր
և այլն) նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Բ6. իրականացնել նախագծային սարքերում փոխհամաձայնության և համատեղելիության
գնահատում,
Բ7. կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում
ազդանշանի անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի
համակարգի թողունակությունը, ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Բ8. օգտագործել
նանոմասշտաբային
համակարգերի
էլեկտրմագնիսական,
միկրոմեխանիկական և օպտիկական հատկությունների մասին գիտելիքները
էլեկտրաֆիզիկական,
էլեկտրաքիմիական,
կենսաբանական
գործընթացներում
տեխնոլոգիական բնույթի սահմանափակումների գնահատման և նոր մեխանիզմների
մոդելավորման համար:
Բ9. թվարկել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի միջոցով իրականացվող
հիմնական գործընթացները,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես
նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
Գ2. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի
վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:
Գ3. Ժամանակակից գիտական հետազոտությունների
հիմնական սկզբունքներ և մեթոդներ:

կատարման

և

ձևակերպման

Գ4. Օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց
գրականություն) դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ
ձևակերպելու և գործնական լուծումներ առաջարկելու համար,
Գ5. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
Գ6. ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ընթացիկ գրավոր / բանավոր և / կամ եզրափակիչ բանավոր / գրավոր քննություններ,
ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն դասընթացին, ստուգումներ / ստուգարքներ:

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

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

• Ուսանողներին հասանելի են տպագիր դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ,
էլեկտրոնային դասախոսություններ, համացանցային նյութեր:
• Դասավանդման ձևերը՝ սովորական լսարանային և էլեկտրոնային
գրատախտակների օգնությամբ, լաբորատոր սարքավորումնեով, ինչպես նաև
ինտերակտիվ (ներառյալ առցանց) դասավանդման տարբերակներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ
գիտական խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական
ծրագրի կաուցվածքը և բովանդակությունը:
Համեմատվել և հաշվի են առնվել արտասահմանյան (The National Centre for Radio Astrophysics
(NCRA-TIFR): http://www.ncra.tifr.res.in/ncra, Delft University of Thechnology:
http://radar.ewi.tudelft.nl/, National Research Tomsk State University:
http://en.viu.tsu.ru/news/project/3120/, Tusur University: https://tusur.ru/en/degree-programs/master401

programs/master-programs-radio-engineering, Taras Shevchenko National University of Kyiv:
http://www.univ.kiev.ua/ru/dep/rff/) մագիստրոսական ծրագրերի նմանատիպ կրթական
չափորոշիչները և առարկայական հենանիշերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական
•

առարկայական ուսումնական պլանին համահունչ դասընթացի ծրագիր կազմելու
հմտություն,

•

տվյալ առարկայի առանձնահատկությամբ պայմանավորված դասավանդման
մեթոդիկայի և ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն,

•

ուսանողների հետազոտական աշխատանքների ղեկավարման կարողություն

Հետազոտական
•

տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,

•

մասնագիտական հետազոտությունների իրականացման հմտություն,

Հաղորդակցման
•

լսարանի հետ գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,

•

հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,

•

բազային համակարգչային ծրագրերի (Word, Excel, Power-Point) կիրառման
հմտություններ,

•

ժամանակակից գիտական շտեմարաններից (web of science, Scopus և այլն) օգտվելու
հմտություն,

•

մասնագիտական ծրագրային փաթեթներից օգտվելու հմտություն

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,

•

մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերողների շրջանում թիրախային
խմբեր առանձնացնելու և դրանց հետ աշխատելու կարողություն,

•

մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ
իրականացնելու փորձ,
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Այլ կարողություններ
•

հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և
իրավական նորմերի իմացություն

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1
(Անգլերեն, Ռուսերեն, Ֆրանսերեն,
Գերմաներեն)

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. Գործ.-4

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. կատարելագործել ուսանողների օտար կամընտրական լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
2. խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
3. ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
4. զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն
ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
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շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
2. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով, որն
անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի
ընթերցման և թարգմանության համար,
Գ2. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և
նպատակների հիմնավորումները:
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.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
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մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine Բ. Feak, English in Today’s Research World’’ a Writing Guide, The
University of Michigan Press, USA,2003.
2. John M Swales and Christine Բ.Feak, Academic writing for Graduate Students, 2000, USA.
3. Сафроненко О.И., Резникова С.Ю., Academic English for students in sciences, СЗПД-ПРИНТ,
2013.

1. 1602/Մ02

2. Օտար լեզու 2
(Անգլերեն, Ռուսերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն)

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. Գործ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
2. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
3. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
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4. 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 (Բ2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով, որն
անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի
ընթերցման և թարգմանության համար,
Գ2. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների
հիմնավորումները:
•
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:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
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2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
_________________________________________________________________________________
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
ETS, “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
Pauline Cullen, “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014.
Kaplan, “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016.

1․ 0501/Մ01

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

4․ 2 ժամ/շաբաթ

Գործ.-2

6․ Առաջին կիսամյակ

Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8․ Դասընթացի նպատակն է`
1. ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաստագիտական
ոլորտների մերձեցման հետևանքով տեղի ունեցող արդի մոտեցումների տեխնոլոգիաների և
համակարգերի զարգացմանը,
2. ուղենշել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման
հեռանկարները,
3. սովորեցնել ժամանակակից ծրագրային փաթեթների կիրառումը ռադիոֆիզիկայի տարբեր
ոլորտներում:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտական ոլորտները,
2. ներկայացնել համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգերի կառուցման
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եղանակները,
3. լուսաբանել տվյալների փոխանցման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման
եղանակները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագիտական ոլորտների հիմնական
սկզբունքները,
2. կիրառել մասնագիտական հետազոտություններում օգտագործվող ժամանակակից ծրագրային
փաթեթները (LaԲView, MatlaԲ/simulink, comsol multiphysics և այլն) մասնագիտական
հետազոտություններում,
3. կոռուցել համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր,
4. մոդելավորել տարբեր տիպի էլեկտրադինամիկական համակարգեր։
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա9․ նկարագրել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման
հեռանկարները,
Բ4․ տիրապետել ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային նմանակման ժամանակակից
համակարգչային ծրագրերին,
Բ5․ կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ տիրույթի
սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և այլն) նախագծման և
պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,
2. գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և ոչ
առցանց ռեժիմներում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Դասընթացը ավարտվում է ընթացիկ աշխատանքների ստուգումներով և ռեֆերատով։
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ։
2. Համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր:
3. Ավտոմատացման սարքավորումներ և նրանց կիրառման ոլորտները:
4. Ինֆորմացիայի մշակման համակարգեր:
5. Փուլային ավտոմատ համաձայնեցման համակարգեր։
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6. Ազդանշանների սպեկտրալ վերլուծություն և հետազոտություն, Ֆուրյե արագ ձևափոխություն։
Պարսևալի (Էներգիայի) թեորեմի կիրառումը ծրագրային փաթեթներում:
7. Թվային և անալոգային տարբեր մոդուլացիաների ստացումը և վերլուծությունը ժամանակակից
համակարգչային ծրագրային փաթեթներով։
8. Ազդանշանների վիճակագրական մշակում։
9. Տրաբեր ալիքատարային համակարգերի (մետաղական և դիէլեկտրական ալիքատարեր,
շերտավոր և միկրոշերտավոր գծեր) մոդելավորում և վերլուծություն ։
Հիմնական գրականության ցանկ
1. Douglas L. Perry, “VHDL: Programming by Example”, McGraw-Hill 2002.
2. Pter J. Ashenden, Jim Lewis, “The designer’s guide to VHDL, Third Edition,” Elseiver Inc. 2008.
Samir Palnitkar, “Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition,” Prentice Hall PTR
2003.

1. 0501/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 1, գործ.-1

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից գիտահետազոտական աշխատանքների
կազմակերպման և պլանավորման առանձնահատկություններին:
2. լուսաբանել գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը և հիմանական
ժամանակագրությունը, գիտական հետազոտություւներում տվյալների փորձարարական
գրանցման, տեսական մեկնաբանություն, համակարգչային մշակաման և նմանակաման
արդի եղանակները:
3. ուղենշել գիտական աշխատանքների կատարման ձևաչափերը և էթիկայի նորմերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական
մոտեցումները:
2. լուսաբանել հետազոտությունների տվյալ բնագավառում հետաքրքրություն ներկայացնող
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ակնարկային գրականությունը և առկա խնդիրների լուծման առաջարկվող եղանակները:
3. ներկայացնել գիտական հետազոտություններ արդյունքների ներկայանալի մատուցում և
հարցերի քննարկում:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նկատի ունենալ գիտական էթիկայի նորմերը գիտահետազոտություն աշխատանք
կատարելիս:
2. վերլուծել հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների բազան՝ մոտեցման եղանակները:
3. պատկերացնել հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ տեսական և
փորձարարական առանցքային արդյունքները ժամանակակից գիտական
հետազոտություւներում:
2. առաջադրել խնդիրներ ատենախոսական աշխատանքում և տալ դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3․ Ժամանակակից գիտական հետազոտությունների կատարման և ձևակերպման հիմնական
սկզբունքներ և մեթոդներ:
Գ4․ Գիտական գործունեության էթիկայի նորմեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
պատասխաններ պահանջող հարցումներ և թեստեր (նաև համակարգչային):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:
2. Գիտություն և գիտական հետազոտություններ:
3. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:
4. Ատենախոսական հետազոտություների հիմանկան փուլերը:
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5. Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:
6. Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:
7. Գիտական էթիկայի նորմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•

В.И.Комлацкий, С.в. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных
исследований: учебное пособие", Феникс, 2014,

•

GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008,

•

M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in
Science", Cowan University, 2005.

1. 0501/Մ03

2 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 1-ին՝աշնանային

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ոսանողին ծանոթացնել ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի բնագավառներում արդի գիտության
նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները.
2. վերլուծել ժամանակակից գերզգայուն չափիչ սարքերի հիմքում ընկած ֆիզիկական
սկզբունքները և դրանց հնարավորությունները.
3. վերլուծել ինֆորմացիայի մշակման արագագործության մեծացմանը միտված
ժամանակակից հետազոտություններն ու զարգացման ակնկալվող ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. յուրացնել քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները.
2. տիրապետել նանոմասնիկներում ու նանոկառուցվածքներում ընթացող
էլեկտրադինամիկական պրոցեսների հետազոտման եղանակներին.
3. հասկանալ ազդանշաններ ձևավորման և կառավարման ժամանակակից մեթոդները:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ունակ կլինի
1. յուրացնել և վերլուծել գիտական հրապարակումների բովանդակությունը՝ կատարելով
անհրաժեշտ հետևություններ.
2. արդյունավետ պլանավորել կիրառական էլեկտրադինամիկայի ոլորտին առնչվող հիմնական
սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
3. մասնակցել գիտական բանավեճերին, հանդես գալ սեմինարներում և ձևակերպել գիտական
արդյունքների հրապարակումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8․ ներկայացնել նանոմետրական չափերում ալիքի տեղայինացման և կառավարման հիմնական
սկզբունքները.
Ա7․ դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները,
Գ4․ Օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն)
դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական
լուծումներ առաջարկելու համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ.
ուսանողական սեմինարներ.
հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
հանձնվում է գիտական գրականության վերլուծության արդյունքում ձևավորված ռեֆերատի
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

412

1. քվանտային հեռահաղորդակցություն և կոդավորում.
2. գերցածր ջերմաստիճաններ, հնարավոր կիրառությունները.
3. գերբարձր լուծունակության մանրադիտակում և սպեկտրասկոպիա
4. ինֆորմացիայի մշակման արագագործ համակարգեր.
5. կիսահաղորդչայն նանոէլեկտրոնիկա.
6. միաֆոտոն ճառագայթման աղբյուրների
7. նանոպլազմոնիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. G. Cariolaro, Quantum Communications, in Signals and Communication Technology,Springer
(2015).
2. L. Novotny, Բ. Hecht; Principles of Nano-Optics, Amazon (2012).
3. S.G. Tan, M.Բ.A. Jalil; Introduction to the physics of nanoelectronics (2008).
4. R. Chiao, J. Garrison; Quantum Optics, Oxford (2008).

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 0501/Մ04

Ռադիոալիքային հեռազննում և հեռակառավարում “ՀԲ”

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործն.-2

6. 1-ին՝աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային
եղանակներին
2. ծանոթացնել մերձերկրյա և երկրից հեռու գտնվող օբյեկտների, ինչպես նաև մթնոլորտի
պարամետրերի հետազոտման մեթոդներին հեռազննման միջոցով
3. ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային եղանակները
2. ներկայացնել հեռազննման միջոցով օբյեկտների պարամետրերի հետազոտման հիմնական
մեթոդները
3. ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի օպտիմալ
ընտրություն տարբեր խնդիրների լուծման համար:
2. կիրառել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը
առաջարկված խնդրի լուծման համար,
3. գնահատել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի
արդյունավետությունը տվյալ խնդրի լուծման ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ կարող է ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները,
Բ1․ աշխատել ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն իրականացնող
սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները,
Գ3․ ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ
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քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռադիոէլեկտրոնային հեռազննման և հեռակառավարման հիմնական սկզբունքները
2. Օբյեկտների ռադիոէլեկտրոնային հեռազննման ֆիզիկական հիմունքները
3. Ռադիոէլեկտրոնային հեռազննման և հեռակառավարման համակարգերի գործողության
հեռավորությունը
4. Հեռազննման և հեռակառավարման համակարգերի գործողության ճշգրտությունը
5. Օբյեկտի արագությունը ևկոորդինատը որոշող համակարգեր
6. Ազդանշանի արտազատումը աղմուկներից
7. Օպտիկական հեռազննում և հեռակառավարում
8. Ջերմային ռադիոհեռազննում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Առաքելյան, Ռադիոտեխնիկական համակարգեր, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն-2010.
2. Merill Skolnik, Radar Ha 2013 Բy SciTech PuԲlishingndԲook, 2008.
3. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий,
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.
4. William L. Melvin, James A. Scheer, Principles of Modern Radar, SciTech PuԲlishing 2013.

1. 0501/Մ05

2. Միկրոալիքային և տերահերցային ալիքների ֆիզիկա
“ՀԲ”

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 1-ին՝աշնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների
առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին
2. ծանոթացնել միկրոալիքային և տերահերցային ճառագայթման աղբյուրների, ընդունիչների,
տեղայնացման և ուղղորդման համակարգերի աշխատանքին:
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3. ծանոթացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթներում գործող համակարգերի
առանձնահատկություններին և նրանց լայն կիրառման հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների առանձնահատկություններն ու
հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանել միկրոալիքային և տերահերցային ճառագայթման աղբյուրների, ընդունիչների,
տեղայնացման և ուղղորդման համակարգերի աշխատանքը,
3. ներկայացնել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթներում գործող համակարգերի
առանձնահատկություններին և նրանց լայն կիրառման հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների ճառագայթման աղբյուրները
գործնական խնդիրների լուծման համար,
2. կատարել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների ճառագայթման ընդունիչների
օպտիմալ ընտրություն տվյալ խնդիրի լուծման համար,
3. գնահատել միկրոալիքային և տերահերցային տիրույթների համակարգերի պարամետրերի
համապատասխանությունը տվյալ խնդիրի լուծման համար
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել ժամանակակից
միկրոալիքային և տերահերցային համակարգերի վերաբերյալ, վերլուծել
տեղեկատվությունը և անել եզրակացություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ հասկանալ ենթամիլիմետրային, տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, տարածման և դետեկտման
առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները, կտիրապետի դրանց լուծման ուղիներին,
Բ2․ կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական ալիքների
տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն ապահովող
ֆիզիկական սկզբունքները,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է տեսանյութերի
ցուցադրում, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
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2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ
քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միկրոալիքային և տերահերցային աղբյուրներ:
2. Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների տեղայնացման համակարգեր:
3. Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների ուղղորդման համակարգեր:
4. Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների ընդունիչներ:
5. Միկրոալիքային և տերահերցային սպեկտրասկոպիայի հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sakai, Terahertz optoelectronics, Springer, Բerlin.-2004.
2. Mittleman, Terahertz sensing, , Springer, Բerlin. -2002.
3. HandԲook of terahertz technology for imaging,sensing and communications, Edited Բy Daryoosh
Saeedkia, Woodhead PuԲlishing Limited, p.678,-2013.
4. Yun-Shik Lee, Principles of Terahertz Science and Technology, Springer, p.347,-2009.
5. Créidhe O’Sullivan, J. Anthony Murphy, Terahertz Sources, Detectors, and Optics, SPIE Field
Guides, Volume FG28, John E. Greivenkamp, Series Editor, Բellingham, Washington USA,-2012.

1. 0501/Մ06

2. Անտենաներ և ռադիոալիքների տարածում «ՀԲ»

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , լաբ․-2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (ներառյալ
417

տերահերցային տիրույթի) աշխատանքի սկզբունքների և բնորոշող պարամետրերի և
բնութագրերի հետ,
2. ծանոթացնել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (ներառյալ տերահերցային
տիրույթի) ալիքների տարածման առանձնահատկությունների հետ,
3. ուղենշել ԳԲՀ և տերահերցային ալիքների անտենաների (ինչպես նաև անտենային ցանցերի)
զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հաշվարկել կամայական անտենայի ճառագայթման դաշտը հեռու գոտում,
2. ծանոթ կլինի լայն դասի անտենաների, իրենց բնութագրող պարամետրերի և
յուրահատկությունների հետ,
3. ծանոթ կլինի տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների ալիքների տարածման
յուրահատկությունների հետ:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ բացատրել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցության առանձնահատկություններին և գիտության ու
տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում դրանց կիրառման հնարավորություններին,
Ա10․ ներկայացնել լայն դասի անտենաների աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրող
պարամետրերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
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գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, նոր
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ
քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտենայի դաշտի հաշվարկ, պարամետրեր,
2. Անտենաների տեսակները,
3. Անտենային ցանցեր,
4. Իդեալական ռադիոկապի հավավարում և առանձնահատկությունները իրական կապուղու
համար,
5. Երկարալիքային ճառագայթման տարածման յուրահատկությունները,
6. Կարճալիքային ճառագայթման տարածման յուրահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г. Марков, Д. Сазонов, "Антенны", Энергия, 1975.
2. Г. Марков, Б. Петров, Г. Грудинская, "Электродинамика и рспространение радиоволн", Сов.
радио. 1979.
3. S. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas", http://eceweԲ1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa
4. T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005

1. 0501/Մ07

2. Ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. առանց ընթ․ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ոսանողին ծանոթացնել ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկայի բնագավառներում արդի
գիտության նվաճումներին և ուղենշել դրանց զարգացման հեռանկարները.
419

2. վերլուծել դիէլեկտրիկական ալիքատարներում և օպտիկական մանրաթելերում լույսի
տարածման առանձնահատկություններ.
3. վերլուծել ինֆորմացիայի օպտիկական մշակումն ապահովող արագընթաց ոչ գծային
երևույթների հնարավոր կիրառությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիրաք և իմացություն
1. յուրացնել լույսի տարածման միամոդ և բազմամոդ ռեժիմները դիէլեկտրիկական
ալիքատարներում.
2. տիրապետել օպտիկական երկկայունության երևույթի հանդես գալու պայմաններին և
կիրառություններին.
3. յուրացնել օպտիկական ազդանշանների ձևավորման և կառավարման ժամանակակից
մեթոդները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիրապետել կիսահաղորդչային և օպտիկական մանրաթելային լազերների գործողության
սկզբունքներին,
2. իրականացնել համաձայնեցված կապ լազերի և օպտիկական մանրաթելի միջև,
3. տիրապետել Մախ-Ցենդերի և երկուղի ալիքատարային ինտերֆերոմետրերի օգնությամբ
լուսային ազդանշանի մոդուլացման եղանակներին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ունակ կլինի
1. յուրացնել և վերլուծել գիտական հրապարակումների բովանդակությունը՝ կատարելով
անհրաժեշտ հետևություններ.
2. արդյունավետ պլանավորել ինտեգրալային օպտոէլեկտրոնիկա ոլորտին առնչվող հիմնական
սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
3. մասնակցել գիտական բանավեճերին, հանդես գալ սեմինարներում և ձևակերպել գիտական
արդյունքների հրապարակումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ հասկանալ ենթամիլիմետրային, տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման և դետեկտման առանձնահատկությունները,
հիմնախնդիրները, կտիրապետի դրանց լուծման ուղիներին,
Բ1․ աշխատել գիտության, արտադրության, անվտանգության ու ռազմական ոլորտներում
կիրառվող ժամակակից ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,
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Բ8․ օգտագործել նանոմասշտաբային համակարգերի էլեկտրմագնիսական, միկրոմեխանիկական և
օպտիկական հատկությունների մասին գիտելիքները էլեկտրաֆիզիկական, էլեկտրաքիմիական,
կենսաբանական գործընթացներում տեխնոլոգիական բնույթի սահմանափակումների գնահատման
և նոր մեխանիզմների մոդելավորման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ.
սեմինարներ.
հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Ինֆորմացիայի հաղորդման և մշակման օպտիկական համակարգեր.

•

Դիէլեկտրական օպտիկական ալիքատարներ.

•

Մախ- Ցենդերի և երկուղի ալիքատարային ինտերոմետրեր.

•

Օպտիկական հիսթերեզիս և երկկայունություն.

•

Կիսահաղորդչային և օպտիկական մանրաթելային լազերներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•

K.J. EԲeling, Integrated Optoelectronics, Springer, 1993.

•

Բ.E.A Saleh, M.C. Teich, Fundamental of Photonics, Wiley, 1991

•

L. Coldren, S. Corzine, Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, Wiley, 1995.

1. 0501/Մ08
4. 2 ժամ/շաբ.

Հեռահաղորդակցության արդի համակարգեր «ՀԲ»
5. դաս.-2
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3. 3 կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. առանց եզրափ․ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում ինֆորմացիայի
հաղորդման տեսական հիմունքներին
2. ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և
մոդուլացման եղանակներին
3. ներկայացնել կապի համակարգերի հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները և տվյալ
ոլորտի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու համակարգերի կառուցման սկզբունքները, տրամաբանական և
ֆիզիկական կառուցվածքը ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները անլար ցանցերում
2. ներկայացնելու ժամանակակից կապի համակարգերի հիմնական տեսակները, դրանց
աշխատանքի սկզբունքները
3. հասկանալու թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգերի աշխատանքի
սկզբունքները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կարող է իրականացնել ժամանակակից կապի համակարգի ռադիտեխնիկական
հանգույցների նախագծում
2. գնահատել կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ
3. նախագծել կապի հակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցները հաշվի առնելով համակարգի
առանձնահատկությունները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ ներկայացնել կապի ժամանակակից համակարգերում օգտագործվող և նախատեսվող
պրոտոկոլները և ալգորիթմները,
Բ6․ իրականացնել նախագծային սարքերում փոխհամաձայնության և համատեղելիության
գնահատում,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
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զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննություններին տրվում է առավելագույնը 9 միավոր: Ընթացիկ քննություններից մեկը
գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին մասնակցության համար
տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները:
2. Կապի համակարգերի կառուցման տրամաբանական և ֆիզիկական կառուցվածքը:
3. Համակարգերի կառուցման սկզբունքները ինֆորմացիայի մշակման անլար ցանցերում:
4. Թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բ. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall,
2001.
2. S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.
3. Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” CamԲridge University Press, 2005.
4. Khoa N. Le, “Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Diversity for Future Wireless
Systems,” School of Engineering University of Western Sydney, Australia, 2010.

1. 0501/Մ09

2. Ոչ գծային և պարամետրական երևույթներ «ՀԲ»

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Առանց եզրափ․ գնահատման

Դասընթացի նպատակն է՝
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3. 3 կրեդիտ

1. ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում տեղի ոնեցող ոչ գծային
և պարամետրական երևույթներին
2. ծանոթացնել ոչ գծային շղթաներում կատարվող երևույթների վերլուծության եղանակներին:
3. ծանոթացնել ԳԲՀ և օպտիկական տիրույթներում գործող ոչ գծային համակարգերում
կատարվող երևույթների առանձնահատկություններին և այդ երևույթների լայն կիրառման
հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ոչ գծային և պարամետրական երևույթները, ինչպես նաև այն համակարգերը՝
որտեղ կարող են ի հայտ գալ նշված երևույթները:
2. լուսաբանել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի անհրաժեշտությունը
ռադիոէլեկտոնիկայի մի շարք կարևոր խնդիրների, մասնավորապես՝
հեռահաղորդակցության ոլորտի խնդիրների լուծման համար,
3. ներկայացնել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի կառուցվածքը, նրանց
աշխատանքի սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել ոչ գծային և պարամետրական ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը ազդանշանների
գեներացման և ուժեղացման համար,
2. կատարել տրված խնդրի լուծման համար համապատասխան ոչ գծային կամ
պարամետրական սարքերի օպտիմալ ընտրություն,
3. գնահատել ազդանշանների ոչ գծային աղավաղումները տրված ռադիոէլեկտրոնային
համակարգերում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել ժամանակակից ոչ գծային և
պարամետրական ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի վերաբերյալ, վերլուծել
տեղեկատվությունը և անել եզրակացություններ
2. արդյունավետ կազմակերպել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի հետազոտման և
վերլուծության հիմնական սկզբունքների յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․ Տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու
ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի
տեսանկյունից,
Բ2․ կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական ալիքների
տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն ապահովող
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ֆիզիկական սկզբունքները,
Բ9․ թվարկել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի միջոցով իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է ցուցադրական փորձեր և
տեսանյութերի ցուցադրում, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում
քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննություններին տրվում է առավելագույնը 9 միավոր: Ընթացիկ քննություններից մեկը
գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին մասնակցության համար
տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ոչ գծային և պարամետրական երևույթներ:
2. Ոչ գծային տարրեր և դրանց բնութագրերը:
3. Ազդանշանների և սպեկտրների փոխակերպումները ոչ գծային համակարգերում:
4. Ինքնատատանողական համակարգեր:
5. Արտաքին ազդեցությունը ոչ գծային ընտրողունակ համակարգի վրա:
6. Պարամետրական ուժեղացում և գեներացում:
7. Ոչ գծային և պարամետրական երևույթների առանձնահատկությունները ԳԲՀ և
օպտիկական տիրույթներում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

V. Damgov, Nonlinear and Parametric Phenomena, Theory and Applications in Radiophysical and
Mechanical Systems, World Scientific PuԲlishing,-2004.

2.

В. С. Андреев, Теория нелинейных электрических цепей: Учебное пособие для вузов. М.:
Радио и связь, 280 с., 1982.

3.

Ռ.Ա. Ղազարյան, Ռադիոտեխնիկական ոչգծային և պարամետրական շղթաների
տեսություն, Երևան, Լույս, -1987:
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1. 0501/Մ10

2. Ծրագրավորվող էլեկտրոնիկա «ՀԲ»

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գարծ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Երշզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներին
(VHDL, Verilog)
2. ծանոթացնել անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի, թվային
համակարգերի մոդելավորման սկզգունքներին
3. ներկայացնել VHDL լեզվի կառուցվածքը, էլեկտրոնային համակարգերի տարրերի
նկարագրման եղանակները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու էլեկտրոնային սարքավորումները նկարագրող և ծրագրավորող լեզուների
կիրառման սկզբունքները
2. ներկայացնելու անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
առանձնահատկությունները
3. հասկանալու VHDL լեզվի կառուցվածքը, ալգորիթմական առանձնահատկությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կարող է կիրառել էլեկտրոնային սարքերի մոդելավորման և նախագծման գործիքներ (Xilinx
ընկերության ISE14.7 միջավայրը)
2. կտիրապետի անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
սկզբունքները
3. նախագծել էլեկտրոնային սարքերը կիրառելով ծրագրավորման VHDL լեզուն
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. պլանավորել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները,
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Բ4․ տիրապետել ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային նմանակման ժամանակակից
համակարգչային ծրագրերին,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ
քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։ Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրոնային սարքավորումներ նկարագրող լեզուներ VHDL, Verilog:Անալոգային, թվային
և խառը էլեկտրոնային համակարգեր,թվային համակարգերի մոդելավորում: Վարքային
տարրեր: Կառուցվածքային տարրեր: Ստուգման համակարգեր: Վերլուծություններ և
գործարկում
2. VHDL լեզվի համեմատությունը ալգորիթմական լեզուների հետ: Մեկնաբանություններ,
նույնացուցիչներ, հանգուցային բառերը, տվյալների տեսակները:
3. Սկալյար տեսակներ: Ենթատեսակներ: Ամբողջ թվերի տեսակներ: Սահող ստորակետով
թվերի տեսակներ: Ֆիզիկական մեծությունների տեսակներ, Ժամանակի տեսակներներ:
Թվակրկվող տեսակներ: Նշաններ, Բուլյան, “Standard Logic” տեսակներ:
4. Հաջորդական արտահայտութուններ: Զանգվածի տեսակներ և օպերատորներ:
Մոդելավորման հիմնարար կառույցները, ենթածրագրեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

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

3.

Samir Palnitkar, “Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition,”
Prentice Hall PTR 2003.
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1. 0501/Մ11

2. Տերահերցային և միկրոալիքային սպեկտրոսկոպիա

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գարծն.-4

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. առանց ընթ․ գնահատման

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրոսկոպիայի կարևորությանը գիտական և կիրառական
ոլորտներում,
2. ծանոթացնել (տեսականորեն և փորձնականորեն) տարբեր տիպի սպեկտրոմետրերի
աշխատանքի սկզբունքների և հնարավորությունների հետ,
3. պարզաբանել տերահերցային տիրույթի մեծ պոտենցիալը և հեռանկարները
սպեկտրոսկոպիկ հետազոտություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մշակել և ներկայացնել հետազոտվող նյութի բնութագրերը ելնելով սպեկտրոսկոպիկ
չափումներից,
2. ծանոթ կլինի լայն դասի սպեկտրոմետրերի և սպեկտրոմետրիկ մեթոդների հետ,
3. ծանոթ կլինի վերջերս մշակված ժամանակային տիրույթի տերահերց սպեկտրոսկոպիայի
հետ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. խնդրի դրվածքից ելնելով կկարողանա ընտրել անհրաժեշտ հաճախային տիրույթը և
սպեկտրոմետրիկ չափման եղանակը, ինչպես նաև սպեկտրոմետրի կառուցվածքը,
2. նախագծել սպեկտրոմետր ելնելով միջազգային շուկայում առկա հանգույցներից,
3. իրականացնել սպեկտրոմետրի ելքային տվյալների համակարգչային մշակում
ժամանակակից ծրագրային փաթեթների միջոցով:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3․ ներկայացնել հիմնական կոմպոզիտային և անիզոտրոպ հաղորդականությամբ նյութերի
տեսակներն ու առանձնահատկությունները միկրալիքային և ՏՀց տիրույթներում և նրանցում
ընթացող ֆիզիկական ու քիմիական երևույթների առանձնահատկությունները,
Բ2․ կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական ալիքների
տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն ապահովող
ֆիզիկական սկզբունքները,
Գ4․ Օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն)
դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական
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լուծումներ առաջարկելու համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, նոր
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Միկրոալիքային և տերահերցային սպեկտրոսկոպիայի կիրառությունները գիտական և
գործնական ոլորտներում,

2.

Միկրոալիքային սպեկտրոսկոպիա,

3.

Տերահերցային տիրույթի տեխնիկա (աղբյուրներ, դետեկտորներ և այլն),

4.

Տերահերցային սպեկտրոսկոպիա,

5.

Ժամանակային տիրույթում տերահերց սպեկտրոսկոպիա,

6.

Տերահերցային ալիքատարներում գերբարակ նմուշների սպեկտրոսկոպիա:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

C. H. Townes, A.L. Schawlow, "Microwave Spectroscopy", Dover PuԲlication, 2012

2.

"Terahertz Spectroscopy" ed. Բy Susan Dexheimer, CRS Press, 2007

3.

"Terahertz Spectroscopy and Imaging" ed. Բy K.Peiponen, J. Zeitler. M. Kuwata-Gonokami,
Spriger, 2013.
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2. Ազդանշանների մշակում

3. 3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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1. ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների փոխանցման համակարգերում ազդանշանների
թվային մշակման տեսական հիմունքներին
2. ծանոթացնել ազդանշանների մշակման մաթեմաթիկական ապարատին, ֆուրիեյի դիսկրետ
և արագ ձևափոխությունների ալգորիթմներին ու դրանց կիրառություններին
3. ներկայացնել թվային զտիչների նախագծման առանձնահատկությունները և դրանց
տեսակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու ազդանշանների թվային մշակմնան սկզբունքները, կիրառվող
ձևափոխությունները և ալգորիթմները
2. ներկայացնելու ազդանշանների մշակման հիմնական տեսակները, դրանց աշխատանքի
սկզբունքները
3. հասկանալու թվային զտիչների նախագծման կզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու կապի համակարգի ընդունիչ հանգույցում թվային մշակման գործընթացը
իրականացնող հանգույցի նախագծում
5. գնահատելու կապի հակարգում ազդանշանների թվային մշակման արդյունքում ակնկալվող
շահույթը ընդունիչ հանգույցում ազդանշանի որակի բարելավման տեսակետից:
6. նախագծելու կապի համակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցներում կիրառվող թվային
զտիչներ հաշվի առնելով համակարգի առանձնահատկությունները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պլանավորելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7․ դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները,

Գ3․ Ժամանակակից գիտական հետազոտությունների կատարման և ձևակերպման հիմնական
սկզբունքներ և մեթոդներ:
Բ7․ կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում ազդանշանի
անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի համակարգի թողունակությունը,
ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Գ.1 տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
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գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փաթույթ: Փաթույթի հատկությունները
2. Ֆուրյեի
դիսկրետ
կիրառությունները

ձևափոխություն:

Ֆուրյեի

դիսկրետ

ձևափոխության

3. Ֆուրյեի արագ ձևափոխություն: Անընդհատ ազդանշանների մշակում
4. Թվային զտիչների ներածություն
5. Տեղափոխվող միջինացնող զտիչներ: Պատուհանավորված Sinc զտիչներ: Պատվիրված
զտիչներ
6. Կրկնարկական
(ռեկուրսիվ)
համեմատություններ

զտիչներ:

Չեբիշևի

զտիչներ:

Զտիչների

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Richard G. Lyons, “Understanding Digital Signal Processing, 3rd Edition,” Pearson Education, Inc,
2011.
2. John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis S., “Digital Signal Processing Principles, Algorithms, and
Applications Third Edition,” Pearson Pentice Hall, 1996.
3. A. Anand Kumar, “Digital Signal Processing”, Technology & Engineering, 2014.
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1. 0501/Մ12

2. Ռադիոաստղագիտություն

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոաստղագիտության զարգացման հիմնական փուլերին և
ձեռքբերումներին։
2. ծանոթացնել ռադիոաստղագիտական հետազոտությունների պայմաններին:
3. ներկայացնել ռադիոաստղագիտական դիտարկումների և ուսումնասիրությունների համար
կիրառվող համակարգերի նկարագրությունը և աշխատանքային սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ռադիոաստղագիտության ոլորտի հիմնական սկզբունքները, արդի
մոտեցումների տեխնոլոգիաների և համակարգերի զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանել ռադիոաստղագիտական ուսումնասիրությունների խնդիրների լուծման
միասնական մոտեցման եղանակները,
3. ներկայացնել ռադիոաստղագիտական դիտարկումների և դրանք իրականացնող
համակարգերի զարգացման հեռանկարները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել ռադիոաստղագիտական ոլորտի հիմնական սկզբունքները,
2. վերլուծել գրանցված տվյալների մշակման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման
եղանակները,
3. գնահատել ռադիոաստղագիտության ոլորտի զարգացման հեռանկարները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորել ռադիոաստղագիտության ոլորտի հիմնական սկզբունքների
յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ կարող է ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,

•

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականություն ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռադիոաստղագիտության մասին ներածական տեղեկատվություն:
2. Անտենայի աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրիչները:
3. Անտենաների տեսակները:
4. Ռադիոմետրի աշխատանքի սկզբունքը և բնութագրիչները:
5. Ռադիոմետրերի տեսակները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
•

Հ․Մ. Թովմասյան, Ռադիոաստղագիտություն

•

Каплан С.А. Элементарная радиоастрономия

1. 0501/Մ16
2. Մետանյութեր և ֆոտոնային կառուցվածքներ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց եզրափ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին
ծանոթացնել
մետանյութերերի
և
ֆոտոնային
կառուցվածքների
առանձնահատկություններին:
2. սովորեցնել նանոֆոտոնիկայում բացատրելի երևույթները և օբյեկտները, ինչպես նաև
վերլուծության մեթոդները:
3. պարզաբանել նանոֆոտոնիկայում տվյալների փորձարարական գրանցման, համակարգչային
մշակաման և նմանակաման արդի եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. բացատրել ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունները:
2. լուսաբանել նանոկառուցվածքներում ալիքի, մասնիկի վարքի առանձնահատկությունները և
առկա խնդիրների լուծման եղանակները:
3. ներկայացնել նանոֆոտանիկայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարանջատել նանոֆոտոնիկայում հիմնական ուղություները և բաժիները:
5. վերլուծել առկա տվյալների բազան նանոֆոտոնիկայում՝ մոտեցման եղանակների հասանելի
բազայի հիման վրա:
6. գնահատել նանոֆոտոնիկայի զարգացման խոստումնալից ուղղությունները և հեռանկարները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ
փորձարարական առանցքային արդյունքները նանոֆետոնիկայում:

տեսական

և

8. առաջադրել խնդիրներ նանոկառուցվածքներում և պատկերացնել դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3․ ներկայացնել հիմնական կոմպոզիտային և անիզոտրոպ հաղորդականությամբ նյութերի
տեսակներն ու առանձնահատկությունները միկրալիքային և ՏՀց տիրույթներում և նրանցում
ընթացող ֆիզիկական ու քիմիական երևույթների առանձնահատկությունները,
Ա8․ ներկայացնել նանոմետրական չափերում ալիքի տեղայինացման և կառավարման հիմնական
սկզբունքները,
Գ6․ ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին,
կատարում են ռեֆերատիվ աշխատանք՝ օգտագործելով լրացուցիչ գրականությունից և
ինտերակտիվ նյութերից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մետանյութեր, ֆոտոնային բյուրեղներ, նկարագրող հավասարումներ,
2. ալիքները մետանյութերում,
3. Էլեկտրոնները պարբերական կառուցվածքներում. արգելափակման երևույթը:
4. Էլեկտրամագնիսական ալիքը պարբերական կառուցվածքներում:
5. Լուսի թունելային էֆֆեկտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Yablonovitch, Eli (1987). "Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State Physics and Electronics.

2.

S.V. Gaponenko, "Introduction to Nanophotonics", CamԲridge Press, 2010.

3.

M. Ohtsu, K. KoԲayashi, T. Kawazoe, T. Yatsui, M. Naruse, "Principles of Nanophotonics", CRC
Press, 2008.

4.

P.N. Prasad "Nanophotonics", Wiley & Sons, 2004.

1. 0501/Մ28

2. Տվյալների փոխանցման ցանցեր

3. 3 ETSC
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային

7. Առանց եզ․ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների փոխանցման ցանցերին
2. ծանոթացնել տվյալների փոխանակման միջոցներին, միջավայրերին, համակարգչային
ցանցերին, զարգացման էտապներին:
3. ուղենշել տվյալների փոխանցման համակարգերի տվյալների հոսկի ղեկավարման և
անվտանգության ապահովման եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական
կառուցվածքի, հասցեավորման հիմնական սկզբունքներին,

համակարգերի

ներքին

2. ծանոթանալու տվյալների փոխանցման ցանցերում ինֆորմացիայի երթուղիների,
երթուղիների դինամիկ փոխանակման արձանագրություններին (RIP, OSPF, ԲGP)
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3. ներկայացնելու բաց համակարգերը, արձանագրությունները, ստանդարտացումը, OSI մոդելը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցելու լոկալ ցանցեր, ապահովելով ելք դեպի համացանց, ցանցի անխափան
աշխատանքը և անվտանգությունը
5. իրականացնելու տվյալների փոխանցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի
ներքին կառուցվածքի տրամաբանական բաժանում,
6. կատարելու հեռահաղորդակցման ցանցերի IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7․ դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները,
Բ5․ կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և այլն)
նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Գ6․ ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

11.
•

Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալների փոխանակման միջոցներ, միջավայրեր, համակարգչային ցանցեր, զարգացման
էտապներ:
2. Բաց համակարգեր, արձանագրություններ, ստանդարտացում, OSI մոդելը:
3. Լոկալ ցանցեր, Եթերնետ, CSMA/CD , MAC, Եթերնետ կադրի կառուցվացքը:
4. Ցանցային մակարդակի մասին, Գլոբալ ցանցեր, TCP/IP
5. IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
6. Գլոբալ ցանցեր, Երթուղիներ, երթուղիների աղյուսակներ,
փոխանակուման արձանագրություններ, RIP, OSPF, ԲGP

երթուղիների

7. Անուններ, անունների արտապատկերում IP հասցեների DNS սերվերներ
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դինամիկ

8. Proxy, NAT, Firewall.

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
2. Hossein Բidgoli, “The HandԲook of Computer Networks, Key Concepts, Data Transmission, and
Digital and Optical Networks” Wiley, 2007.
3. Douglas E. Comer, “Computer Networks and Internets”, Pearson Prenice Hall, 2007.
4. TurnԲull Nigel ‘Foreword’ in Calder, Alan and Watkins, Steve, IT Governance: A Manager's Guide to
Data Security & ԲS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).

1.
Էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկա
3. 3 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝աշնանային
7. Առանց եզ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել տարատեսակ ժամանակակից էլեկտրոնային սարքերին,
2. ծանոթացնել անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի
սկզգունքներին,
3. ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու տարատեսակ էլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքրը և աշխատանքի
սկզբունքը,
2. Վերլուծելու կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթները,
3. ներկայացնել սարքերի պարամետրերի հետազոտման հիմնական մեթոդները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի օպտիմալ ընտրություն տարբեր խնդիրների
լուծման համար:
5. կիրառել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը առաջարկված խնդրի լուծման համար,
6. գնահատել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի արդյունավետությունը տվյալ
խնդրի լուծման ժամանակ:
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10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1․ Տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու
ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի
տեսանկյունից,
Բ2․ կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական ալիքների
տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն ապահովող
ֆիզիկական սկզբունքները,
Բ9․ թվարկել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի միջոցով իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
լսարանից
դուրս
հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վակումային և գազապարպման էլեկտրոնային սարքեր (կլիստրոն, մագնետրոն, վազող
ալիքի և հետադարձ ալիքի լամպեր, էլեկտրոնա-ճառագայթային սարքեր, էլեկտրոնային
մանրադիտակ, ռենդգենյան խողովակ, ֆոտոզգայուն սարքեր, գազապարպման լամպեր):
Հատուկ նշանակության էլեկտրոնային սարքեր (արագացուցիչներ, օնդուլյատոր, ազատէլեկտրոնային լազեր, վիրկատոր, գազային լազերներ և այլն):
2. Կիսահաղորդչային էլեկտրոնային սարքեր (p-n անցում, շոտկիի դիոդ, վարիկապ,
ջերմադիոդ, մագնիսադիոդ, երկբևեռ և դաշտային տրանզիստորներ, տիրիստորներ,
ֆոտոդիոդներ, լուսադիոդներ և այլն): Կիսահաղորդչային սենսորներ: Ինտեգրալ
միկրոսխեմաներ, նրանց տարատեսակները և աշխատանքը: Ֆոտոզգայուն մատրիցներ և
մոնիտորներ: Կիսահաղորդչային հիշող սարքեր: Կիսահաղորդչային լազերներ: Պինդ
մարմնային լազերներ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Щука А.А., Электроника, БХВ-Петербург, Санкт-Петербург: 2006, 800с.
2. The Electronics handbook, Ed. J. Whitaker, 2005. 2539p.
3. Фридрихов С.А., Мовнин С.М. Физические основы электронной техники, Высшая школа.
Москва: 1982, 608с.
4. J. Singh, Semiconductor devices, John Wiley & Sons, Inc., 2002
5. Федоров Н.Д. Электронные и квантовые приборы СВЧ. М. Атомиздат-1974.

1. 0501/Մ16
2. Ռադիոհաճախային համակարգերի մոդելավորում 3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. լաբ.- 2
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. առանց եզ․ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոհաճախային տիրույթի համակարգերի մոդելավորման
մեթոդներին:
2. ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման
հիմնական ծրագրային փաթեթներին:
3. ուսանողներին սովորեցնել պարզաբանել ռադիոհաճախային համակարգերի մոդելավորման
արդյունքները և դրանք համադրել իրական ռադիոհամակարգերում ստացվող արդյունքների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. բացատրել ռադիոհաճախային տիրույթի համակարգերի մոդելավորման սկզբունքները:
5. լուսաբանել ռադիոհաճախային համակարգերի մոդելավորման արդյունքները:
6. ներկայացնել տարբեր ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման հիմնական
ծրագրային փաթեթները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. ընտրել համապատասխան ծրագրային փաթեթ՝ ռադիոէլեկտրոնային տվյալ համակարգի
մոդելավորման համար:
8. վերլուծել համակարգերի մոդելավորման արդյունքները և դրանք համադրել իրական
ռադիոհամակարգերում ստացվող արդյունքների հետ:
9. գնահատել մոդելավորման արդյունքները:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտագործելով տեղեկատվական աղբյուրները՝ վերլուծել և հասկանալ ռադիոէլեկտրոնային
տվյալ համակարգի աշխատանքը և մշակել համապատասխան ալգորիթմ մոդելավորման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ կարող է ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները,
Բ4․ տիրապետել ռադիոֆիզիկական խնդիրների համակարգչային նմանակման ժամանակակից
համակարգչային ծրագրերին,
Բ5․ կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և այլն)
նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, և համակարգչի վրա
ցուցադրում մոդելավորման օրինակներ:
2. ուսանողները ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցելով քննարկումներին, ստանում
են ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման հանձնարարություն, և ընտրելով
համապատասխան ծրագրային փաթեթ կատարում են հանձնարարությունը:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ռադիոհաճախային տիրույթի համակարգերի մոդելավորման մեթոդներ,
2. ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի մոդելավորման հիմնական ծրագրային փաթեթներ,
3. գծային ռադիոհաճախային համակարգերի մոդելավորում:
4. ոչ գծային ռադիոհաճախային համակարգերի մոդելավորում:
5. ռադիոհաղորդիչ և ռադիոընդունիչ համակարգերի մոդելավորում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Борисов Ю. П., Цветнов В. В., Математическое моделирование радиотехнических систем и
устройства. М.: Радио и связь, 1985

2.

Носов В.И., Тимощук Р.С., Дроздов Н.В. Моделирование систем связи в Matlab, Новосибирск,
2006. 165 с.

3.

М.А. Павлейно, В.М. Ромаданов, Ю.Ф. Сафронова, А.А. Статуя, Моделирование работы
электрических схем в Simulink. Применение операционных усилителей для фильтрации,
усиления и генерации сигналов. Санкт – Петербург, 2007 г.

4.

А. И. Герасимов, В. В. Регеда, О. Н. Регеда, Моделирование в среде MATLAB‐Simulink. Пенза,
2017.

5.

http://bourabai.kz/cm/simulink.htm

1.
Էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկա
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործն.-2
6. 3-րդ՝աշնանային
7. Առ․ եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել տարատեսակ ժամանակակից էլեկտրոնային սարքերին,
2. ծանոթացնել անալոգային, թվային և խառը էլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի
սկզգունքներին,
3. ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու տարատեսակ էլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքրը և աշխատանքի
սկզբունքը,
2. Վերլուծելու կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական երևույթները,
3. ներկայացնել սարքերի պարամետրերի հետազոտման հիմնական մեթոդները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի օպտիմալ ընտրություն տարբեր խնդիրների
լուծման համար:
5. կիրառել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը առաջարկված խնդրի լուծման համար,
6. գնահատել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի արդյունավետությունը տվյալ
խնդրի լուծման ժամանակ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. կարող է ներկայացնել էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները
2. կարող է ներկայացնել էլեկտրոնային տարրերի պարամետրերի հետազոտման հիմնական
մեթոդները
3. կարող է գնահատել ռադիոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի արդյունավետությունը
տվյալ խնդրի լուծման ժամանակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում, անց է կացնում քննարկում,
4. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները,
լսարանից
դուրս
հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսին
մասնակցության համար տրվում է 3, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ա4․ բացատրել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցության առանձնահատկություններին և գիտության ու
տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում դրանց կիրառման հնարավորություններին,
Բ5․ կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և այլն)
նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Բ9․ թվարկել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի միջոցով իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
Գ6․ ուղղորդվել մասնագիտական էթիկայի կանոներով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Щука А.А., Электроника, БХВ-Петербург, Санкт-Петербург: 2006, 800с.
2. The Electronics handbook, Ed. J. Whitaker, 2005. 2539p.
3. Фридрихов С.А., Мовнин С.М. Физические основы электронной техники, Высшая школа.
442

Москва: 1982, 608с.
4. J. Singh, Semiconductor devices, John Wiley & Sons, Inc., 2002
5. Федоров Н.Д. Электронные и квантовые приборы СВЧ. М. Атомиздат-1974.
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Տեղեկատվական անվտանգություն

9. 6 ETSC
կրեդիտ

10. 4 ժամ/շաբ.

11. 2 ժամ դասախոսություն, 2ժ․ գործնական

12. 3-րդ կիսամյակ գարնանային

13. Եզ․ գնահատման

14.

Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների փոխանցման ցանցերին
2. ծանոթացնել տվյալների փոխանակման
ցանցերին, զարգացման էտապներին:

միջոցներին,

3. ուղենշել տվյալների փոխանցման համակարգերի
անվտանգության ապահովման եղանակները:

միջավայրերին,

տվյալների

հոսկի

համակարգչային
ղեկավարման

և

10. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական
կառուցվածքի, հասցեավորման հիմնական սկզբունքներին,

համակարգերի

ներքին

2. ծանոթանալու տվյալների փոխանցման ցանցերում ինֆորմացիայի երթուղիների,
երթուղիների դինամիկ փոխանակման արձանագրություններին (RIP, OSPF, ԲGP)
3. ներկայացնելու բաց համակարգերը, արձանագրությունները, ստանդարտացումը, OSI մոդելը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցելու լոկալ ցանցեր, ապահովելով ելք դեպի համացանց, ցանցի անխափան
աշխատանքը և անվտանգությունը
5. իրականացնելու տվյալների փոխանցման ցանցերի և տեղեկատվական համակարգերի ներքին
կառուցվածքի տրամաբանական բաժանում,
6. կատարելու հեռահաղորդակցման ցանցերի IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
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13. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6․ ներկայացնել կապի ժամանակակից համակարգերում օգտագործվող և նախատեսվող
պրոտոկոլները և ալգորիթմները,
Ա7․ դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, կոդավորման և
մոդուլման եղանակները,
Բ3․ աշխատել գիտության, արտադրության, անվտանգության ու ռազմական ոլորտներում կիրառվող
ժամակակից ռադիոֆիզիկական սարքերի հետ,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ,
14.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,
2. գործնական աշխատանքներ՝ համակարգչային տարբեր ծրագրային փաթեթներով առցանց և
ոչ առցանց ռեժիմներում

15. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9
միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. Տվյալների փոխանակման միջոցներ, միջավայրեր, համակարգչային ցանցեր, զարգացման
էտապներ:
10. Բաց համակարգեր, արձանագրություններ, ստանդարտացում, OSI մոդելը:
11. Լոկալ ցանցեր, Եթերնետ, CSMA/CD , MAC, Եթերնետ կադրի կառուցվացքը:
12. Ցանցային մակարդակի մասին, Գլոբալ ցանցեր, TCP/IP
13. IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
14. Գլոբալ ցանցեր, Երթուղիներ, երթուղիների աղյուսակներ,
փոխանակուման արձանագրություններ, RIP, OSPF, ԲGP

երթուղիների

դինամիկ

15. Անուններ, անունների արտապատկերում IP հասցեների DNS սերվերներ
16. Proxy, NAT, Firewall.
14. Հիմնական գրականության ցանկ
5. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
6. Hossein Բidgoli, “The HandԲook of Computer Networks, Key Concepts, Data Transmission, and
Digital and Optical Networks” Wiley, 2007.
7. Douglas E. Comer, “Computer Networks and Internets”, Pearson Prenice Hall, 2007.
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8. TurnԲull Nigel ‘Foreword’ in Calder, Alan and Watkins, Steve, IT Governance: A Manager's Guide
to Data Security & ԲS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).
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2. Միկրոալիքային ճառագայթման փոխազդեցությունը
միջավայրի հետ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝աշնանային

7. Եզ․ գնահատման

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել նյութի հետազոտման ժամանակակից ռադիոֆիզիկական
մեթոդներին, այդ ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրներին, արդի մոտեցումներին և
զարգացման հեռանկարներին:
2. ծանոթացնել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ հետազոտության տվյալների հեռահաղորդակցային
մեթոդներով փոխանցման և համակարգչային տվյալների արագ մշակման խնդիրների
լուծման եղանակներին:
3. ուղենշել նյութի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդների ոլորտի զարգացման
հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել նյութի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդների հիմնական
սկզբունքները, արդի մոտեցումները, հեռանկարային զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ տվյալների հեռահաղորդակցային մեթոդներով
փոխանցման և համակարգչային տվյալների արագ մշակման խնդիրների լուծման
եղանակները,
3. ներկայացնել ԳԲՀ-սպեկտրոսկոպիայի և միլիմետրային տիրույթի ԷՊՌսպեկտրոսկոպիայի ոլորտների զարգացման հեռանկարները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել նյութի հետազոտման ռադիոֆիզիկական մեթոդների հիմնական սկզբունքները,
2. վերլուծել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ հետազոտությունների ժամանակ միջուկային
մագնիսական ռեզոնանսում և էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսում առաջացող
խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները,
3. գնահատել ռադիոսպեկտրոսկոպիկ մեթոդների զարգացման հեռանկարները և նրանց ավելի
լայն ներդրման հնարավորությունները այլ ոլորտներում՝ՄՄՌ-տոմոգրաֆիա բժշկական
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ախտորոշման խնդիրների համար, ՄՄՌ- և ԷՊՌ-սպեկտրոսկոպիա կառուցվածքային
քիմիայում, դեղերի բաղադրության վերահսկում, կենսաբանոիթյան, բնապահպանոիթյան
ոլորտներում և այլն:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորել ՄՄՌ-ի և ԷՊՌ-ի ոլորտների հիմնական սկզբունքների
յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ բացատրել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային տիրույթներում
էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցության առանձնահատկություններին և գիտության ու
տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում դրանց կիրառման հնարավորություններին,
Բ2․ կիրառել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում էլեկտրամագնիսական ալիքների
տերահերցային տիրույթում գործող սարքերը, գիտանալով դրանց աշխատանքն ապահովող
ֆիզիկական սկզբունքները,
Գ4․ Օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն)
դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական
լուծումներ առաջարկելու համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր
է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ:
2. ՄՄՌ-ի ֆիզիկական հիմունքները:
3. ԷՊՌ-ի ֆիզիկական հիմունքները:
4. Սպին-ցանցային և սպին-սպինային ռելաքսացիայի ժամանակները:
5. ՄՄՌ-ի և ԷՊՌ-ի կլանման գծերը, նրանց առանձնահատկությունները պայմանավորող
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ֆիզիկական մեխանիզմները:
6. ՄՄՌ- և ԷՊՌ-սպեկերո ափերի աշխատանքի սկզբունքը և բլոկ-սխեմաները:
7. Ռադիոսպեկտռոսկոպիկ ափումների կազմակերպում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Евстигнеев М.П. Основы ЯМР, Учебное пособие, 2017.
2. Чижик В.И. Квантовая радиофизика. Магнитный резонанс и его применение, 2009.
3. Абрагам А. Ядерный магнетизм. М.: Издательство иностр. лит., 1963.
4. Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М.: Мир, 1981.
5. Эрнст Р., Боденхаузен Дж., Вокаун А. ЯМР в одном и двух измерениях: Пер. с англ. под ред.
К. М. Салихова, М.: Мир, 1990.

1. 0501/Մ20

2. Ռադիոտեխնիկական համակարգեր

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գարծ.-2

6.3-րդ՝աշնանային

7. Եզ․ գնահատման

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի տարատեսակներին
2. ծանոթացնել տարբեր տիպի ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի
սկզբունքներին:
3. ծանոթացնել նորագույն՝ պահանջարկ ունեցող ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի
ստեղծման հիմնախնդիրներին, առանձնահատկություններին և հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել տարբեր տեսակի ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը:
2. լուսաբանել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,
3. ներկայացնել պահանջարկ վայելող ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի ստեղծման
հիմնախնդիրները, առանձնահատկություններն ու հեռանկարները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել տրված խնդրի լուծման համար համապատասխան ռադիոէլեկտրոնային
համակարգի օպտիմալ ընտրություն,
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2. կիրառել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը տվյալ խնդրի լուծման համար,
3. գնահատել ռադիոէլեկտրոնային համակարգի աշխատանքի արդյունավետությունը տվյալ
խնդրի լուծման ժամանակ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելով տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել ժամանակակից
ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի վերաբերյալ, վերլուծել տեղեկատվությունը և անել
եզրակացություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ կարող է ներկայացնել հեռազննման և հեռակառավարման ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները,
Բ5․ կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ
տիրույթի սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնատորներ, ֆիլտրեր և այլն)
նախագծման և պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում,
Բ9․ թվարկել ոչ գծային և պարամետրական համակարգերի միջոցով իրականացվող հիմնական
գործընթացները,
Գ5․ վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել
զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ․
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է տեսանյութերի
ցուցադրում, վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած
գիտելիքները, լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում,
տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասապրոցեսին մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր
է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազդանշաններն ու աղմուկները ռադիոէլեկտրոնային համակարգերում:
2. Ինֆորմացիայի փոխանակման համակարգեր:
3. Ռադիոտեղորոշող համակարգեր:
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4. Ռադիոնավիգացիոն համակարգեր:
5. Ռադիոկառավարման համակարգեր:
6. Կենսաբժշկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
7. Թվային համակարգեր: Համակարգիչներ:
8. Էներգետիկական ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
9. Ադապտիվ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր:
10. Ռադիոէլեկտրոնային հակազդեցության համակարգեր:
11. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն:
12. Ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի օպտիմալացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий,
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.
2. Радиоэлектронные системы, основы построения и теория, под ред.Я.Д. Ширмана, Москва,
Падиотехника-2007.
3. Merill Skolnik, Radar HandԲoock, 2008.
4. Ю.Т. Зарянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин, Основы радиотехнических систем, ТГТУ-2011.
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2. «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ և ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների
մշակում» 071403.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

ճարտարագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

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

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•

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

հաղորդման

տեսական

հիմունքներին,

կոդավորման

և

մոդուլացման

եղանակներին:
•

Ծանոթացնել

ինֆորմացիայի

հաղորդման

և

առանձնահատկություններին։

Ծանոթացնել

համակարգերի

սկզբունքներին,

կառուցման

մշակման

տվյալների

օպտիկական

համակարգերի

փոխանցման

համակարգչային

ժամանակակից

ցանցերի

կառուցման,

շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին:
•

Ներկայացնել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող ազդանշանների
վիճակագրական

մշակման

հեռահաղորդակցական

արդի

կապի

մեթոդներին:

համակարգերին:

Ծանոթացնել
Ներկայացնել

ժամանակակից

թվային

հեռահաղորդակցական

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

սկզբունքները,

դրանց

համակարգերը,

ֆիզիկական

առանձնահատկությունները,

հեռահաղորդակցական կապի համակարգերի զարգացման հեռանկարները.
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մակարդակում
ինչպես

նաև

Ա2.

բացատրելու
վիճակագրական

ժամանակակից
մշակման

կապի

համակարգերում

գործընթացները,

ֆիզիկական

ազդանշանների
հիմունքները

և

թվային

և

անհրաժեշտ

մաթեմաթիկական ձևափոխությունների հաջորդականությունը.
Ա3.

տիրապետելու

տվյալների

փոխանցման

ժամանակակից

համակարգերի

կառուցման

սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման
հիմնական սկզբունքներին.
Ա4.

պարզաբանելու

հեռահաղորդակացական

համակարգերի

կառուցվածքային

առանձնահատկությունները և ազդանշանների մշակման արդի եղանակները, կծանոթանա
անլար (բջջային կապ, WI-FI, WI-MAX, LTE և այլն) և լարային (օպտիկամալուխային կապ) կապի
համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման ուղիներին.
Ա5.

ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման ոլորտները
առավելություններ/թերությունները,

յուրացնելու

շարժական

և

արբանյակային

կապում

կիրառվող անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը.
Ա6.

յուրացնելու աղմուկների ֆոնի վրա ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների
հայտնաբերման

ու

ազդանշանների

մեջ

գրանցման

սկզբունքները,

կոդավորված

ռադիոլոկացիոն

ինֆորմացիայի

ու

արտազատման

ռադիոջերմային
խնդրի

լուծման

առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները.
Ա7.

պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի ստեղծման, հետազոտման
եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում ազդանշանի
անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի համակարգի թողունակությունը,
ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Բ2. մշակելու
հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի
վերադրումների դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
Բ3. կատարելու հաղորդիչ/ընդունիչ զտիչների բնութագրերի օպտիմալ ընտրություն, ապահովել
միջսիմվոլային
և
միջկանալային
վերադրումների
դեմ
պայքարող
հանգույցների
(էկվալայզերների, զտիչների) ճիշտ համաձայնեցում.
Բ4. իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատելու նպատակով
ալիքային պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների ճիշտ
նախագծման նպատակով. կիրառելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի
համակարգի որակը և սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար.
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ
(MatLab/Simulink, Labview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և
պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման փուլերում.
Բ6. տիրապետելու հեռահաողրդակացական համակարգերի կառուցման բյուջեի հաշվարկման և
եկամուտների գնահատման հմտություններին, ինչպես նաև ինտերնետային գովազդի
տեղադրում, կառավարում (ներառյալ խափանում) և այլ տիպի ցանցային ծառայությունների
մատուցում և հեռակառավարում:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու
գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
Գ2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր.
Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ընթացիկ գրավոր / բանավոր և / կամ եզրափակիչ բանավոր / գրավոր քննություններ, ինքնուրույն
աշխատանք, մասնակցություն դասընթացին, ստուգումներ / ստուգարքներ
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղեկատվության մշակման և հաղորդման,
տեխնոլոգիաների
նախագծման,
ավտոմատացման,
շահագործման,
տեղեկատվության
անվտանգության ոլորտներին առնչվող ձեռնարկություններում /U-com, Team Telecom, MTS, National
Instruments և ՀՀ ՏՏ ոլորտի այլ ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան
ձեռնարկությունների մասնաճյուղերում/, բանկային համակարգում: ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի, կապի, ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտներում:

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

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

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
Բարձր մասնագիտական որակավորում, դասախոսական և գիտական աշխատանքի երկարամյա
փորձ, մանկավարժական և հոգեբանական հմտություններ:
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___________«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում»_ _____ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

նշել ծրագրի անվանումը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական
մակարդակում աշխատանքի սկզբունքները, դրանց առանձնահատկությունները,
ինչպես
նաև
հեռահաղորդակցական
կապի
համակարգերի զարգացման հեռանկարները.

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի
համակարգում ազդանշանի անխափան ընդունման նպատակով.
գնահատելու տրված կապի համակարգի թողունակությունը, ակնկալվող
որակի մակարդակը (BER-ի գնահատում)

Ա2

բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների
թվային և վիճակագրական մշակման գործընթացները, ֆիզիկական
հիմունքները և անհրաժեշտ մաթեմաթիկական ձևափոխությունների
հաջորդականությունը

Բ2

Ա3

տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի
կառուցման սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման,
շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին

Բ3

Ա4

պարզաբանելու
հեռահաղորդակացական
համակարգերի
կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ազդանշանների
մշակման արդի եղանակները, կծանոթանա անլար (բջջային կապ, WIFI, WI-MAX, LTE և այլն) և լարային (օպտիկամալուխային կապ) կապի
համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման ուղիներին

Բ4

Ա5

ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց
կիրառման ոլորտները առավելություններ/ թերությունները. յուրացնելու
շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող անտենաների
կառուցվածքներին ու հիմնական բնութագրերին
յուրացնելու աղմուկների ֆոնի վրա ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային
ազդանշանների հայտնաբերման ու գրանցման սկզբունքները,
ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների մեջ կոդավորված

Բ5

Ա6

մշակելու հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների
և ոչ ցանկալի վերադրումների դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք
իրականացնող հիմնական հանգույցներ

Բ6
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կատարելու հաղորդիչ/ընդունիչ զտիչների բնութագրերի օպտիմալ
ընտրություն, ապահովել միջսիմվոլային և միջկանալային
վերադրումների դեմ պայքարող հանգույցների (էկվալայզերների,
զտիչների) ճիշտ համաձայնեցում
իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատելու
նպատակով ալիքային պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում
հաղորդիչ/ընդունիչ
հանգույցների ճիշտ նախագծման նպատակով.
կիրառելու
աղմկակայուն
կոդավորման
եղանակները
կապի
համակարգի որակը և սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու
համար
կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային
փաթեթներ
(MatLab/Simulink,
Labview)
հեռահաղորդակցական
համակարգերի հանգույցների
նախագծման և պահանջվող որակի
ապահովման պարզաբանման փուլերում
տիրապետելու հեռահաողրդակացական համակարգերի կառուցման
բյուջեի հաշվարկման և եկամուտների գնահատման հմտություններին,
ինչպես նաև ինտերնետային գովազդի տեղադրում, կառավարում

Ա7

ինֆորմացիայի
արտազատման
խնդրի
լուծման
առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները
պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և
գրանցման արդի եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և
կոդավորոման
հիմնական
սկզբունքները,
ինչպես
նաև
նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի
ստեղծման,
հետազոտման եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում
հնարավոր կիրառման ուղղությունները

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն

վերլուծելու,

կիրառելու

գիտելիքները

հայթայթելու

(ներառյալ խափանում) և այլ տիպի ցանցային ծառայությունների
մատուցում և հեռակառավարում

և Գ3

աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն,

գործնական

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
Գ2

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

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ժամանակակից կապի համակարգեր
Ազդանշանների թվային մշակում
Անտենաներ և անտենային ցանցեր
Աղմկակայուն կոդավորում
Օպտիկական կապի համակարգեր
Տվյալների փոխանցման ցանցեր

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
0501/Մ20

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

0501/Մ21
0501/Մ22
0501/Մ23
0501/Մ24
0501/Մ25
0501/Մ26
0501/Մ27
0501/Մ28

+
+
+

+

Գ1 Գ2 Գ3
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
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+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

Հեռահաղորդակցության թվային
համակարգեր
Ազդանշանների վիճակագրական
վերլուծություն
Արդի կիրառական էլեկտրադինամիկայի
հիմունքներ
Հեռահաղորդակցական բիզնես և
ռեսուրսների կառավարում
Նանոչափային համակարգեր
Տեղեկատվական անվտանգություն
Ալիքային պրոցեսների համակարգչային
մոդելավորում
Ազդանշանների մշակման
մաթեմատիկական մեթոդներ
Տեղորոշման ԳԲՀ եղանակներ
Տերահերցային տիրույթի համակարգեր
Արբանյակային կապ և նավիգացիա
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

+

0501/Մ29

+
+

0501/Մ30

+
+

+

0501/Մ31
0501/Մ32

+

0501/Մ33
0501/Մ34
0501/Մ35

+

0504/Մ02
0501/Մ36
0501/Մ37
0501/Մ38
0501/Մ39

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
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+
+

+
+
+

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ և ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային

7. Ստուգում

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

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

•

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները

գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA.
3. Academic English for students in sciences( Сафроненко О.И., Резникова С.Ю.)
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6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային

7. Ստուգարք

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

ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,

•

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու
գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. 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.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. DeBora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent PuBlishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official CamBridge Guide to IELTS”, CamBridge English 2014.
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuBlishing 2016.
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2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

1.2 ժամ/շաբաթ

3. 3ECTS կրեդիտ

2. դաս.-2ժամ

6.1-ին կիսամյակ աշնանային
7.Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է`
• ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաստագիտական ոլորտների
մերձեցման հետևանքով տեղի ունեցող արդի մոտեցումների տեխնոլոգիաների և համակարգերի
զարգացմանը,
•

ուղենշել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների զարգացման

•

սովորեցնել

հեռանկարները,
ժամանակակից

ծրագրային

փաթեթների

կիրառումը

ռադիոֆիզիկայի

տարբեր

ոլորտներում:
9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտական ոլորտները,

2.

ներկայացնելու

համակարգչային

կառավարմամբ

ավտոմատացման

համակարգերի

կառուցման եղանակները,
3.

պարզաբանելու տվյալների փոխանցման խնդիրների լուծման

միասնական մոտեցման

եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու

ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաների

մասնագիտական

ոլորտների

հիմնական

սկզբունքները,
2.

կիրառելու
ծրագրային

մասնագիտական
փաթեթները

հետազոտություններում

(LabView,

Matlab/simulink,

օգտագործվող
comsol

ժամանակակից

multiphysics

և

այլն)

մասնագիտական հետազոտություններում,
3.

կոռուցելու համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր,

4.

մոդելավորելու տարբեր տիպի էլեկտրադինամիկական համակարգեր։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ
(MatLab/Simulink, Labview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և
պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման փուլերում
Գ2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,

•

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

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

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ։
2.

Համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատացման համակարգեր:

3.

Ավտոմատացման սարքավորումներ և նրանց կիրառման ոլորտները:

4. Ինֆորմացիայի մշակման համակարգեր:
5. Փուլային ավտոմատ համաձայնեցման համակարգեր։
6. Ազդանշանների սպեկտրալ վերլուծություն և հետազոտություն, Ֆուրյե արագ ձևափոխություն։
Պարսևալի (Էներգիայի) թեորեմի կիրառումը ծրագրային փաթեթներում:
7. Թվային և անալոգային տարբեր մոդուլացիաների ստացումը և վերլուծությունը ժամանակակից
համակարգչային ծրագրային փաթեթներով։
8. Ազդանշանների վիճակագրական մշակում։
9. Տարբեր

ալիքատարային

համակարգերի

(մետաղական

և

դիէլեկտրական

ալիքատարեր,

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

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական/սեմինար

6. 1-ին կիսամյակ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել
ժամանակակից

հեռահաղորդակցական

գիտահետազոտական

և

աշխատանքների

ազդանշանների
կազմակերպման

մշակման
և

ոլորտում

պլանավորման

առանձնահատկություններին:
• լուսաբանել

գիտական

հետազոտությունների

մեթոդաբանությունը

և

հիմնական

ժամանակագրությունը:
• պարզաբանել

գիտական

հետազոտություւներում

տվյալների

փորձարարական

գրանցման,

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրելու գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական մոտեցումները.

2. լուսաբանելու

հետազոտությունների

տվյալ

բնագավառում

հետաքրքրություն

ներկայացնող

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պահպանելու

գիտական

էթիկայի

նորմերը

գիտահետազոտական

աշխատանք կատարելիս.
2.

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

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

օգտագործելով

տեղեկատվական

աղբյուրները՝

վերլուծելու

և

հասկանալու

տեսական

և

փորձարարական առանցքային արդյունքները ժամանակակից գիտական հետազոտություւներում.
2.

առաջադրելու խնդիրներ ատենախոսական աշխատանքում և տալու դրանց հնարավոր լուծման
ուղիները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․

ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական մակարդակում
աշխատանքի
սկզբունքները,
դրանց
առանձնահատկությունները,
ինչպես
նաև
հեռահաղորդակցական կապի համակարգերի զարգացման հեռանկարները.

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

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

Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

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

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում են քննարկումներին,
կարդում են լրացուցիչ գրականություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
▪ ստուգում՝ իրականացվում է բանավոր, գործնական ներկայացման գնահատման հիման վրա:
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.

Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում:

2. Գիտություն և գիտական հետազոտություններ:
3. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:
4. Ատենախոսական հետազոտություների հիմանկան փուլերը:
5. Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:
6. Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:
7. Գիտական էթիկայի նորմերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
В.И.Комлацкий, С.в. Логинов, Г.В. Комлацкий, "Планирование и организация научных исследований:
учебное пособие", Феникс, 2014,
2. GCE A2 UNITS, "Scientific investigations: Getting started", The Nuffield Foundation, 2008,
3. M. Hackling, "Working scientifically: Implementing and assessing open investigation work in Science", Cowan
University, 2005.

1.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
5. 2 ժամ դասախոսություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

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

վերլուծել

ժամանակակից

գերզգայուն

չափիչ

սարքերի

հիմքում

ընկած

ֆիզիկական

սկզբունքները և դրանց հնարավորությունները.
•

վերլուծել ինֆորմացիայի մշակման արագագործության մեծացմանը միտված ժամանակակից
հետազոտություններն ու զարգացման ակնկալվող ուղղությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. յուրացնելու քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները.
2. տիրապետելու

նանոմասնիկներում

էլեկտրադինամիկական

պրոցեսների

ու

նանոկառուցվածքներում

հետազոտման

եղանակներին,

ընթացող
ազդանշանների

ձևավորման և կառավարման ժամանակակից մեթոդներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու

հետազոտման

քվանտամեխանիկական

մեթոդները

կապի

և

կոդավորման

համակարգերում.
4. գնահատելու ինֆորմացիայի մշակման համակարգերում կիրառվող տարատեսակ ալիքային
պրոցեսների արդյունավետությունը. վերլուծելու նյութի հետ էլեկտրամագնիսական ալիքի
փոխազդեցության պրոցեսների կիրառման նորագույն հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ունակ կլինի
5. յուրացնելու և վերլուծելու գիտական հրապարակումների բովանդակությունը՝ կատարելով
անհրաժեշտ հետևություններ.
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6. մասնակցել գիտական բանավեճերին, հանդես գալ սեմինարներում և ձևակերպել գիտական
արդյունքների հրապարակումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական մակարդակում աշխատանքի
սկզբունքները, դրանց առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հեռահաղորդակցական կապի
համակարգերի զարգացման հեռանկարները.
Ա7. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի ստեղծման, հետազոտման
եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություններ.

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

G. Cariolaro, Quantum Communications, in Signals and Communication Technology,Springer (2015).

2.

L. Novotny, B. Hecht; Principles of Nano-Optics, Amazon (2012).

3.

S.G. Tan · M.B.A. Jalil; Introduction to the physics of nanoelectronics (2008).

4.

R. Chiao, J. Garrison; Quantum Optics, Oxford (2008).

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 0501/Մ23

2. Ժամանակակից կապի համակարգեր -1, «ՀԲ»
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3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական/սեմինար

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

ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլացման
եղանակներին

•

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու

ժամանակակից

կապի

համակարգի

ռադիտեխնիկական

հանգույցների

նախագծում
5. գնահատելու կապի հակարգի թողունակությունը, որկակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները, կատարել հիմնական հանգույցների հաշվարկ

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

սկզբունքները,

դրանց

առանձնահատկությունները,

ինչպես

նաև

հեռահաղորդակցական կապի համակարգերի զարգացման հեռանկարները.
Բ.2 մշակելու
հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի
վերադրումների դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական
հանգույցներ.
Գ.3

աշխատելու հետազոտական խմբում
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

և

ղեկավարելու

այն,

պահպանելու

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

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները:

2.

Կապի համակարգերի կառուցման տրամաբանական և ֆիզիկական կառուցվածքը:

3.

Համակարգերի կառուցման սկզբունքները ինֆորմացիայի մշակման անլար ցանցերում:

4.

Թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. B. Sklyar, “Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd Edition,” Prentice Hall, 2003.
2. S. Haykin, “Modern Wireless Communications,” Pearson Pentice Hall, 2005.
3. Andrea Goldsmith, “ Wireless Communications,” Cambridge University Press, 2005.
4. Khoa N. Le, “Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Diversity for Future Wireless Systems,”
School of Engineering University of Western Sydney, Australia, 2010.

1. 0501/Մ24
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ազդանշանների թվային մշակում «ՀԲ»

3. 6ECTS կրեդիտ

5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական/սեմինար
467

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

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

•

ներկայացնել թվային զտիչների նախագծման առանձնահատկությունները և դրանց տեսակները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. կիրառելու

կապի

համակարգի

ընդունիչ

հանգույցում

թվային

մշակման

գործընթացը

իրականացնող հանգույցի նախագծում
11. գնահատելու կապի հակարգում ազդանշանների թվային մշակման արդյունքում ակնկալվող
շահույթը ընդունիչ հանգույցում ազդանշանի որակի բարելավման տեսակետից:
12. նախագծելու կապի համակարգի հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցներում կիրառվող թվային
զտիչներ հաշվի առնելով համակարգի առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. պլանավորելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.2 բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների թվային և վիճակագրական
մշակման
գործընթացները,
ֆիզիկական
հիմունքները
և
անհրաժեշտ
մաթեմաթիկական
ձևափոխությունների հաջորդականությունը.
Բ.1 կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում ազդանշանի
անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի համակարգի թողունակությունը,
ակնկալվող որակի մակարդակը (ԲER-ի գնահատում).
Գ.1 տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
7. Փաթույթ: Փաթույթի հատկությունները
8.

Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխություն: Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխության կիրառությունները

9.

Ֆուրյեի արագ ձևափոխություն: Անընդհատ ազդանշանների մշակում

10. Թվային զտիչների ներածություն
11. Տեղափոխվող միջինացնող զտիչներ: Պատուհանավորված Sinc զտիչներ: Պատվիրված
զտիչներ
12. Կրկնարկական (ռեկուրսիվ) զտիչներ: Չեբիշևի զտիչներ: Զտիչների համեմատություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Richard G. Lyons, “Understanding Digital Signal Processing, 3rd Edition,” Pearson Education, Inc, 2011.
5.

John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis S., “Digital Signal Processing Principles, Algorithms, and
Applications Third Edition,” Pearson Pentice Hall, 1996.

6. A. Anand Kumar, “Digital Signal Processing”, Technology & Engineering, 2014.
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2. Անտենաներ և անտենային ցանցեր
3. 3ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախոսություն
6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության մեջ հաճախ օգտագործվող անտենաների
տարատեսակների հետ, ինչես նաև նրանց բնորոշող պարամետրերի և բնութագրերի հետ,
• ծանոթացնել տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (ներառյալ միլիմետրային ալիքների
տիրույթի) անտենային ցանցերի հետ,
• ուղենշել ԳԲՀ և միլիմետրային ալիքների անտենաների (ինչպես նաև անտենային ցանցերի)
զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հաշվարկելու կամայական անտենայի ճառագայթման դաշտը հեռու գոտում,
2. ծանոթանալու լայն դասի անտենաների, իրենց բնութագրող պարամետրերի և
յուրահատկությունների հետ,
3. ծանոթանալու տարբեր ռադիոհաճախային տիրույթների (դեցիմետրային, սանտիմետրային և
միլիմետրային) անտենաների յուրահատկությունների հետ:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Հաղորդող կապուղու թողունակությունից ելնելով ընտրելու անհրաժեշտ ռադիոհաճախային
տիրույթը և անտենայի տեսակը,
5. Նախագծելու անտենային համակարգ և իրականացնել պարամետրերի չափում, ելնելով
նախագծված անտենայի տվյալներից և անհրաժեշտ բիթի սխալի հավանականությունից
գնահատելու մաքսիմալ կապի հեռավորությունը:

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

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է: Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է
3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Անտենայի դաշտի հաշվարկ, պարամետրեր,

2.

Անտենաների տեսակները ստացիոնար և շարժական կապի համար,

3.

Անտենային ցանցեր,

4.

Իդեալական ռադիոկապի հավասարումը, առանձնահատկությունները իրական կապուղու
համար,

5.

Կապուղու մաքսիմալ հեռավորության կախվածությունը կապի արագագործությունից,
բիթ/սխալանք հարաբերությունից, և ընտրված մոդուլացիայի ձևից:

6.

Տարբեր ռադիոհաճախային ալիքների տարածման յուրահատկությունները Երկրի մթնոլորտում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Г. Марков, Д. Сазонов, "Антенны", Энергия, 1975.

2.

S. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas", http://eceweb1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa

3.

T. Milligan, "Modern antenna design", Wiley & Sons, 2005.

4.

Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П, "Основы инфокоммуникационных технологий", 2016г.

1. 0501/Մ26
2. Աղմկակայուն կոդավորում
3. 3ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախոսություն
6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել աղմկակայուն կոդավորման եղանակները և իրականացման
միջոցները:
•

ծանոթացնել ժամանակակից կապի համակարգերում կիրառվող աղմկակայուն կոդավորման
եղանակներին

•

ներկայացնել կապի համակարգերում կոդավորման և սպեկտրալ եֆեկտիվության
երկընտրանքը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարանջատելու ժամանակակից աղմկակայուն կոդավորումների տարատեսակները
5. վերլուծելու կոդավորման աղմկակայունությունը,
6. գնահատելու

կոդավորման

տեսակի

ընտրության

նպատակահարմարությունը

և

աղմկականունության աստիճանը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պլանավորելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
հիմնական սկզբունքների արդյունավետ յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.5 ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման ոլորտները
առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող
անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը
Բ.2 մշակելու հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի վերադրումների դեմ
պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
7. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը: Հաղորդակցությունների ձևափոխություն:

2.

Էնտրոպիայի հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ:

3.

Աղմակայուն կոդավորման ընդհանուր դրույթները և ալգորիթմները:

4.

Խառնուրդային կոդավորում (interleaving): Բլոկային կոդավորում:

5.

Ռիդ Սոլոմոնի կոդեր: Հաֆմանի կոդավորում:

6.

Վիտերբիի կոդեր: Հեմինգի կոդեր:

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

1․ 0504/Մ03

2․ Իրերի ինտերնետ և կիրառություններ

3․3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1ժամ, գործ.-1ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
•

ուսանողներին ներկայացնել իրերի ինտերնետի էությունը

•

ծանոթացնել իրերի ինտերնետում ներգրավված սենսորների միջև կապի մեխանիզմները,

•

լուսաբանել անլար կապի համակարգով իրերի ինտերնետի կառուցման սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.

ներկայացնելու իրենից ներկայացնում իրերի ինտերնետի կիրառությունները,

6. պարզաբանելու ինտերնետի կառուցման առանձնահատկություններն և դրանց կապն ամպային
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տեխոնոլոգիաներ հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

կատարելու իրերի ինտերնետի տվյալների փոխանցման հնարավորությունների գնահատում

6. նախագծելու սենսորների մեշ ցանցեր

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

հայթայթելու և վերլուծելու ժամանակակից տեղեկատվություն,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման ոլորտները
առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող
անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը.
Բ4. իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատելու նպատակով ալիքային
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների ճիշտ նախագծման
նպատակով. կիրառելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի համակարգի որակը և
սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ:
6. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է: Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3
միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
11. Իրերի ինտերնետի (IoT) էության պարզաբանում
12. Իրերի ինտերենտը 5G ցանցերի համատեքստում, տվյալների փոխանցման սպեկտրալ
առանձնահատկությունները
13. Իրերի ինտերնետի իրականացում ամպային տեխոնոլոգիաների կիրառմամբ
14. Սենսորների ցանցի կառաուցում, տվյալների անլար փոխանցման սկզբունքեր
15. IoT պրոտակոլներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
13.

Cuno Pfister “Getting Started with the Internet of Things: Connecting Sensors and Microcontrollers to the Cloud
(Make: Projects)”, O’Reilly Media, 2011.

14.

S. Greengard “The Internet of Things, Revised And Updated Edition” The MIT press, 2021.

15.

R. Gravina et al., “Integration, Interconnection, and Interoperability of IoT Systems”
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16.

Springer, 2018

17.

J. Batalla et al. “Beyond the Internet of Things” Springer, 2018.

15. 0501/Մ28

16. Տվյալների փոխանցման ցանցեր

17. 3 ETSC կրեդիտ

18. 2 ժամ/շաբ.

19. 2 ժամ դասախոսություն

20. 2-րդ կիսամյակ գարնանային

21. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության

22. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների փոխանցման ցանցերին

•

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

•

ուղենշել

տվյալների

փոխանցման

համակարգերի

տվյալների

հոսկի

ղեկավարման

և

անվտանգության ապահովման եղանակները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. տիրապետելու հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական համակարգերի ներքին կառուցվածքի,
հասցեավորման հիմնական սկզբունքներին,
8. լուսաբանելու տվյալների փոխանցման ցանցերում ինֆորմացիայի երթուղիների, երթուղիների
դինամիկ փոխանակման արձանագրությունները (RIP, OSPF, ԲGP)
9. ներկայացնելու բաց համակարգերը, արձանագրությունները, ստանդարտացումը, OSI մոդելը

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

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

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով։ Ընթացիկ
քննությունները գրավոր են, ընդհանուր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը 8 միավոր։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
17. Տվյալների փոխանակման միջոցներ, միջավայրեր, համակարգչային ցանցեր, զարգացման
էտապներ:
18. Բաց համակարգեր, արձանագրություններ, ստանդարտացում, OSI մոդելը:
19. Լոկալ ցանցեր, Եթերնետ, CSMA/CD , MAC, Եթերնետ կադրի կառուցվացքը:
20. Ցանցային մակարդակի մասին, Գլոբալ ցանցեր, TCP/IP
21. IP հասցեավորում, ARP արձանագրություն
22. Գլոբալ

ցանցեր,

Երթուղիներ,

երթուղիների

աղյուսակներ,

երթուղիների

դինամիկ

փոխանակուման արձանագրություններ, RIP, OSPF, BGP
23. Անուններ, անունների արտապատկերում IP հասցեների DNS սերվերներ
24. Proxy, NAT, Firewall.

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

Data Security & BS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).
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2. Հեռահաղորդակցության թվային համակարգեր «ՀԲ»

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական

6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնելհեռահաղորդակցական ժամանակակից թվայի կապի
համակարգերում ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքներին
•

ծանոթացնել թվային կապի համակարգերում կիրառվող կոդավորման և մոդուլացման
եղանակներին

•

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնելու թվային համակարգերի կառուցման սկզբունքները, տրամաբանական և
ֆիզիկական կառուցվածքը ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները անլար ցանցերում
2. ներկայացնելու թվայի կապի համակարգերի հիմնական տեսակները (WI-FI, GSM, LTE, WI475

MAX …), դրանց աշխատանքի սկզբունքները
3. հասկանալու թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգերի
աշխատանքի սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու

թվային

կապի

համակարգի

ռադիոտեխնիկական

հանգույցների

նախագծում
5. գնահատելու կապի հակարգի թողունակությունը, որակը, սխալների հավանականությունը,
ինտերֆերենցիոն աղավաղումները
6. նախագծելու

կապի

հակարգի

հաղորդիչ/ընդունիչ

հանգույցները

հաշվի

առնելով

համակարգի առանձնահատկությունները

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

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

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Ընթացիկ քննություններից մեկը գնահատվում է հետազոտական բաղադրիչի հիման վրա։
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝
9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.

Կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները:

2.

Կապի համակարգերի կառուցման տրամաբանական և ֆիզիկական կառուցվածքը:

3.

Համակարգերի կառուցման սկզբունքները ինֆորմացիայի մշակման անլար ցանցերում:

4.

Թվային հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդման համակարգեր:

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

1. 0501/Մ30
2. Ազդանշանների վիճակագրական վերլուծություն «ՀԲ»
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս-2 ժամ, գործն.-1ժամ, լաբ-1ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ գարնանային
7. եզրափակիչ գնատահոտւմով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել պատահական ազդանշանների վիճակագրական նկարագրման
մեթոդներին,
•

ծանոթացնել ազդանշան-աղմուկ խառնուրդի վիճակագրական վերլուծության մեթոդներին և այդ
խառնուրդի մեջ ազդանշանի հայտնաբերման հայտանիշներին:
• ծանոթացնել ազդանշան-աղմուկ խառնուրդից օգտակար ազդանշանի զտման օպտիմալ
եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա.2 բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների թվային և
վիճակագրական մշակման գործընթացները, ֆիզիկական հիմունքները և անհրաժեշտ
մաթեմաթիկական ձևափոխությունների հաջորդականությունը
Բ.2 մշակելու հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի վերադրումների
դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
Բ.3 կատարելու հաղորդիչ/ընդունիչ զտիչների բնութագրերի օպտիմալ ընտրություն, ապահովել
միջսիմվոլային և միջկանալային վերադրումների դեմ պայքարող հանգույցների (էկվալայզերների,
զտիչների) ճիշտ համաձայնեցում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, կատարում է տեսանյութերի ցուցադրում,
վարում է գործնական պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
9. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

1.
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2.

Արդի կիրառական էլեկտրադինամիկայի հիմունքներ
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3. 3 ECTS կրեդիտ

4.

2 ժամ/շաբ.

5.

2 ժամ դասախոսություն

6.

3-րդ կիսամյակ աշնանային

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

8.

Դասընթացի նպատակն է՝

•

Ուսանողներին

հաղորդել

համակարգային

գիտելիքներ

կիրառական

էլեկտրադինամիկա

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

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

•

ուղենշել այդ ոլորտի արդի համակարգչային ծրագրային փաթեթներից հնարավորությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իրականացնելու ալիքային դաշտերի բաշխվածության և մոդերի անալիտիկ վերլուծություն
էլեկտրադինամիկական կառուցվածքներում,

2.

իրականացնելու

ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

անալիտիկ

վերլուծություն

պարբերական կառուցվածքներում,
3.

գնահատելու կորուստները ալիքատարերում և ռեզոնատորներում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տիրապետելու

ԳԲՀ

էլեկտրադինամիկական

համակարգերի

թվային

մոդելավորման

մոդելավորման

ժամանակակից

առանձնահատկություններին,
5.

աշխատելու

էլեկտրադինամիկական

համակարգերի

ծրագրային փաթեթներով,
6.

հետազոտելու ԳԲՀ էլեկտրադինամիկական համակարգերի առանձնահատկությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4. իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատալու նպատակոց ալիքային
պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում հաղորդիչ/ընդունիչ հանգույցների ճիշտ նախագծման
նպատակով. կիրառելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի համակարգի որակը և
սպեկտրալ էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար.
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ (MatLab/Simulink,
Labview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և պահանջվող որակի
ապահովման պարզաբանման փուլերում.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Դասախոսություն,

•

Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է
2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բաշխված պարամետրերով համակարգեր:
2.

Մետաղական և դիէլեկտրական ալիքատարներ: Գլանային և սֆերիկ ալիքներ:

3.

Դիէլեկտրիկներում

և

հաղորդիչներում

էլեկտրամագնիսական

ալիքների

դանդաղեցնան

ալիքների

տարածման

եղանակները:
4.

Պարբերական

համակարգերում

էլեկտրամագնիսական
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առանձնահատկությունները:
5.

Ռեզոնատորներում տրված աղբյուրով էլեկտրամագնիսական ալիքների գրգռման եղանակները:

6.

Ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

ու

մոդերի

բնույթը

էլեկտրադինամիկական

կառուցվածքներում
7.

ԳԲՀ շղթաների մաթեմատիկական նկարագրություն։

8.

Հաղորդման գծեր։ Շերտավոր և միկրոշերտավոր գծեր։

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

1. 0501/Մ32
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հեռահաղորդակցական բիզնես և ռեսուրսների
կառավարում
5. 2 ժամ դասախոսություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել հեռահողորդակցական բիզնեսի տարրերին, նորմերին և ռեսուրսների
կառավարման սկզբունքներին
•

ուսանողներին ծանոթացնել ցանցային ծառայությունների տեսակները

•

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու

հեռահողորդակցական

բիզնեսի

տարրերին,

տեխնիկական

և

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիրապետելու

հեռահաողրդակացական

համակարգերի

կառուցման

բյուջեի

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

և

այլ

տիպի

ցանցային

ծառայությունների

մատուցում

և

հեռակառավարում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման
սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական
սկզբունքներին.

Բ6․ տիրապետելու հեռահաողրդակացական համակարգերի կառուցման բյուջեի հաշվարկման և
եկամուտների գնահատման հմտություններին, ինչպես նաև ինտերնետային գովազդի տեղադրում,
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կառավարում (ներառյալ խափանում) և այլ տիպի ցանցային ծառայությունների մատուցում և
հեռակառավարում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
10. Դասախոսություններ.
11. ուսանողական սեմինարներ.
12. հաղորդագրություններ օտարալեզու գիտական գրականությունից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները
գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 2 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բիզենս ստրատեգիան հեռահաղորդակցական ոլորտում
2. Ցանցային ծառայություններ, WWW, FTP, mail
3. Վեբ կայքեր, HTTP, URL, փնտրելու մեխանիզմներ
4.

Հայտնի կարևոր կայքեր

5. Սոցիալական ցանցեր
6. Առևտուր Ինտերնետով, HTTPS. Շիֆրացիա
7.

Գովազդ ինտերնետում, խաղեր, մեդիա, TV

8.

Շարժական սարքեր, Mobile applications. Stores.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Richard A. Gershon, “ Media, Telecommunications, and Business Strategy”, Taylor & Francis 2013.
2. Andy Valdar & Ian Morfett, “Understanding Telecommunications Business” 2015
3. M.Harkins, Managing Risk and Information Security, Apress, 145 pages, 2016.
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2. Նանոչափային համակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. 2 ժամ դասախոսություն

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

նանոտեխնոլոգիաներում

ընդգրկելի

հնարավոր

ոլորտները,

երևույթները

և

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտագործելով տեղեկատվկան զանազան աղբյուրներից դասակարգելու և վերլուծելու
տեսական և փորձարարական արդյունքները նաոտեխնոլոգիաներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի
ստեղծման, հետազոտման
եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսը լսարանում կարդում է ինտերակտիվ դասախոսություն, անց է կացնում սեմինար
քննարկումներ:
• ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն՝ մասնակցություն ունենալով
գործընթացին

անձնական

քննարկումներով,

օգտագործում

են

ստացած

գիտելիքները

հանձնարարված ռեֆերատիվ աշխատանք կատարելու համար՝ օգտագործելով լրացուցիչ
գրականության և ինտերակտիվ նյութեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները
գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 2 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. նանո նյութերի սինթեզ և կիրառություններ:
2. Մանրադիտակները նանֆիզիկայում և նանոտեխնոլոգիաներում. տեսակները, աշխատանքի
սկզբունքները:
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3. Ատոմայի համակարգչային նմանակումը նանոտեխնոլոգիաներում:
4. Փոշենստեցման,

էպիտաքսիալ

աճի

և

ջերմաթրծման

հիմանական

եղանակները

նանոտեխնոլոգիանորում:
5. Ինքնդասավորվող միաշերտեր, ածխածնային մանրաթելեր, դենդրիմերներ:
6. Կենսա-միկրո-էլեկտրամեխանիկական համակարգեր:
7. Կեսնասենսորներ. ակնարկ:
8. Գենետիկ իդենտիֆիկացման հիմքերը:
9. Կենսազգայուն ինտեգրալ սենսորներ:
10. էլեկտրական և էլեկտրաքիմիական դետեկտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Bhushan, ed., "Scanning Probe Microscopy in Nanoscience and Nanotechnology 2" Springer, 2011.
M. Ferrari, ed., "BioMEMS and Biomedical Nanotechnology", Springer, 2007.
W. Goddard, ed., "Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology", CRC-Press, 2007.
W. Fahrner, ed., "Nanotechnology and Nanoelectronics", Springer, 2005.
B. Bhushan, ed., "Springer Handbook of Nanotechnology", Springer, 2004.
M. Ventra, S. Evoy, J. Heflin, eds, "Introduction to Nanoscale Science and Technology", Springer, 2004.
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4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին

5. 2 ժամ դասախոսություն
7. Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն

ծանոթացնել

հեռահաղորդակցության

համակարգերի

ժամանակակից

պաշտպանման միջոցներին,
•

ծանոթացնել համակարգչային ցանցերին,

•

ուղենշել տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության ապահովման եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու

պաշտպանված

հեռահաղորդակցման

կապուղիների

կառուցման

հիմնական

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

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

Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,

•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր
են, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Տեղեկատվական համակարգի և հեռահաղորդակցման ցանցերի անվտանգության ապահովման
հիմնական

սկզբունքները:

Տեղեկատվական

համակարգերի

անվտանգության

քաղաքականություն:
2.

Հեռահաղորդակցման

ցանցերի

և

տեղեկատվական

համակարգերի

անվտանգության

ապահովման միջազգային ստանդարտներ ISO 17999 և ISO 2007:
3.

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

4.

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

5.

VLAN-ների կառուցման եղանակները:

6.

Հեռահաղորդակցման

ցանցերի

արտաքին

պարագծի

պաշտպանություն:

Պաշտպանիչ

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

Security & BS 7799/ISO 17799 (2nd edn), (2003).
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մոդելավորում
4.

2 ժամ/շաբ.

5.
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6.

3-րդ կիսամյակ աշնանային

7.
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8.

Դասընթացի նպատակն է՝

•

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

•

Ծանոթացնել հեռահաղորդակցության և ռադիոֆիզիկայի բնագավառներում առավել հաճախ
հանդես եկող խնդիրներին,

•
9.

ուղենշել այդ ոլորտի արդի համակարգչային ծրագրային փաթեթներից հնարավորությունները:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իրականացնելու

ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

և

մոդերի

անալիտիկ

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տիրապետելու Էլեկտրադինամիկական համակարգերի մոդելավորուման ժամանակակից
ծրագրային փաթեթներին,
5. իրականացնելու երկար գծերի մատրիցային նկարագրություն,
6. իրականացնելու ալիքատարային հատվածի մատրիցային նկարագրություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները, ինչպես
նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի ստեղծման, հետազոտման եղանակները և
հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ (MatLab/Simulink,
Labview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և պահանջվող որակի
ապահովման պարզաբանման փուլերում.

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

Դասախոսություն,

•

Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր
են, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ալիքային պրոցեսների թվային մոդելավորման առանձնահատկությունները։

2.

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

3.

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

4.

Բաշխված պարամետրերով համակարգեր և նրանց մոդելավորում:
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5.

Ալիքային

դաշտերի

բաշխվածության

ու

մոդերի

բնույթը

էլեկտրադինամիկական

կառուցվածքներում
6.

ԳԲՀ շղթաների մաթեմատիկական նկարագրություն։

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

3. M.Tabatabaian, Comsol 5 for Engineers, (Multiphysics Modeling), Mercury Learning and Information,
Massachusetts New Delhi, 2016.
4. Workshop on Computational Modelling. EMC-Zurich Singapore 2006. P. 1–86.
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1. 0504/Մ02

2 . Ազդանշանների մշակման մաթեմատիկական մեթոդներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու հեռահաղորդակցության ոլորտում կիրառվող հիմնական
մաթեմատիկական մեթոդները,

2.

լուսաբանելու տվյալների փոխանցման հիմնական դիկրետ մաթեմատիկական
մեթոդները,

3.

ներկայացնելու օպտիմիզացիայի թվային մեթոդները, որոնք կիրառվում են
հեռահաղորդակցության ոլորտում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

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

5.

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

6.

գնահատելու մաթեմատիկական մեթոդների և հեռահաղորդակցության ոլորտների
զարգացման հեռանկարները:

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

արդյունավետ պլանավորելու հեռահաղորդակցության մաթեմատիկական մեթոդների
յուրացման ընթացքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների թվային և
վիճակագրական մշակման գործընթացները, ֆիզիկական հիմունքները և անհրաժեշտ
մաթեմաթիկական ձևափոխությունների հաջորդականությունը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին ուսանողները հանդես են գալիս հանձնարարված
487

թեմայով զեկուցումներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր
են, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց`
յուրաքանչյուրը
3
միավոր
առավելագույն
արժեքներով:
Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 2 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ինտեգրելի և քառակուսիով ինտեգրելի ֆունկցիաների տարածություններ:
2. Ֆուրյեի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխություններ:
3. Ֆուրյեի դիսկրետ և արագ դիսկրետ ձևափոխություններ:
4.Վիվելետ անալիզ և վիվելետ ձևափոխություն:
5.Պայմանական և ոչ պայմանական օպտիմիզացիայի խնդիրներ:
6. Օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման թվային մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Pierre Bremaud, “Mathematical Principles of Signal Processing”

2.

Bellanger Maurice, “Adaptive Digital Filters”

3.

Farhang-Boroujeny B., “ Adaptive Filters”

4.

Vaidyanathan P., “The Thеory of Linear Prediction”

5.

Сухарев А.Г и др. “Курс методов оптимизации”

1. 0501/Մ36

2. Տեղորոշման ԳԲՀ եղանակներ

4. 4 ժամ/շաբ.

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

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

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

•

ներկայացնել հեռամխանման ԳԲՀ սարքերի աշխատանքի սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4. գնահատելու ԳԲՀ ակտիվ հեռազոնդման հակադարձ տարբեր խնդիրների լուծման համար
կիրառելի ռադիոլոկացիոն համակարգերի հիմնական բնութագրերը` կախված արտաքին
շրջապատի

պայմանների

առանձնահատկություններից,

արտաքին

խանգարումների

առկայությունից և զոնդվող մակերևույթների կամ միջավայրի ցրման բնութագրերի
հաճախությունից ու բևեռականությունից ունեցած կախվածություններից:
5. կիրառելու

ջերմային

ճառագայթման

ազդանշանների

հայտնաբերման,

համակարգի

աղմկայուն ջերմաստիճանի, ռադիոմետրերի կառուցվածքային առանձնահատկություններն
ու զգայնությունները հաշվման տեսությունները հեռամխանման ԳԲՀ սարքեր նախագծման
ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. յուրացնելու աղմուկների ֆոնի վրա ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների
հայտնաբերման ու գրանցման սկզբունքները, ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային ազդանշանների
մեջ կոդավորված ինֆորմացիայի արտազատման խնդրի լուծման առանձնահատկություններն ու
հնարավորությունները.
Բ6. աշխատելու ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն իրականացնող
սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

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

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
գործնական պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռադիոլոկացիոն համակարգեր
2. Ազդանշաններ ու խանգարումներ, ռադիոազդանշանի մոդելները, հայտնաբերման
օպտիմալության չափանիշները, ազդանշանների հայտնաբերում:
3. Համաձայնեցված ֆիլտրեր ու կոռելյատորներ, ազդանշանների լուծում, լուծունակություն ըստ
հեռավորության ու ըստ արագության, անորոշության ֆունկցիա:
4. Նշանակետի կոորդինատի գնահատումը, չափման հնարավոր ճշտությունը, հեռավորության
ու շառավղային արագության չափման պոտենցիալ սխալը:
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5. Հեռավորության չափման ֆազային, հաճախային ու իմպուլսային մեթոդներ:
6. Ռադիոլոկացիայի հիմնական հավասարումը ու նրա վերլուծությունը, ռադիոլոկացիոն
համակարգի գործողության հեռավորությունը, զոնդվող մակերևույթի ու նշանակետի ցրման
էֆեկտիվ մակերես:
7. Ջերմային ճառագայթում, ջերմային ճառագայթման ազդանշանների հայտնաբերումը,
համակարգի աղմկային ջերմաստիճանը, ռադիոմետրերի կառուցվածքային
առանձնահատկություններն ու զգայնությունների հաշվման տեսությանը, զոնդվող
մակերևույթի ու նշանակետի ռադիոպայծառային ջերմաստիճան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Առաքելյան, Ռադիոտեխնիկական համակարգեր, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն-2010.
2. Merill Skolnik, “Radar Handbook” SciTech Publishing 2008.
3. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский, Ю.Д. Ульяницкий,
Радио/технические системы, Москва, Высшая школа-1990.
4. William L. Melvin, James A. Scheer, Principles of Modern Radar, SciTech Publishing 2013.
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2. Տերահերցային տիրույթի համակարգեր

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

(ՏՀց)

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս, 2 ժամ լաբ
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
տարբեր

ալիքների

բնագավառներում

առկա

և

(հիմնարար

հեռանկարային

և

կիրառական)

կիրառություններին,

ՏՀց

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

յուրացնելու ՏՀց տիրույթի ժամանակակից տեխնիկան,

2.

ծանոթանալու գերարագ հեռահաղորդակցական համակարգերի հետ՝ հիմնված ՏՀց
տեխնոլոգիայի վրա,

3.

ծանոթանալու ժամանակային տիրույթի ՏՀց սպեկտրոմետրի հետ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

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

5.

մասնակցելու գերարագ ՏՀց կապի համակարգի մշակմանը,

6.

մշակելու որոշակի ՏՀց հանգույցներ ՏՀց սպեկտրոմետրի, ՏՀց կապի համակարգի և ՏՀց
ալիքների ընդունիչի համար:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու
գիտելիքները գործնական աշխատանքում,

ձևակերպելու և լուծելու առանձին

խնդրներ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և գրանցման արդի
եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման հիմնական սկզբունքները,
ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական համակարգերի ստեղծման, հետազոտման
եղանակները և հեռահաղորդակցության ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները:
Բ5. կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթներ
(MatLab/Simulink, Labview) հեռահաղորդակցական համակարգերի հանգույցների նախագծման և
պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման փուլերում.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական պարապմունք,
անց է կացնում քննարկում,
•

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

ՏՀց սպեկտրոսկոպիայի կիրառությունները գիտական և գործնական ոլորտներում,

5.

Ժամանակային տիրույթում ՏՀց սպեկտրոսկոպիա,

6.

Ալիքատարային ժամանակային տիրույթում ՏՀց սպեկտրոսկոպիա (ինքնուրույն),

7.

Ակնարկ ՏՀց ռադարների և ՏՀց պատկերների կառուցման համակարգերի վերաբերյալ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Xi-Cheng Zhang, Jingzhou Xu, " Introduction to THz Wave Photonics," Springer 2010.

2.

Yun-Shik Lee, "Principles of Terahertz Science and Technology," Springer 2009.

3.

"Terahertz Spectroscopy" ed. by Susan Dexheimer, CRS Press, 2007.

4.

М. П. Долуханов, "От миллигерц до терагерц" Fecha 1970.

1. 0501/Մ38
2. Արբանյակային կապ և նավիգացիա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական
6. 3-րդ կիսամյակ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Պարզաբանել արբանյակային կապի հիմնախնդիրները: Ուսումնասիրել արբանյակային
կապի

համակարգերի

կիրառումը

տեղորոշման

խնդիրներում

(GPS

համակարգ):

արբանյակային կապի համակարգերով թվային հեռուստատեսության DVB-S, DVB-S2
ստանդարտները:
•

Հետազոտել

արբանյակային

առանձնահատկությունները,

կապի

համակարգերի

ազդանշանների

ձևավորման

նախագծման
և

մշակման

առանձնահատկությունները արբանյակային կապի համակարգերում:
•

Ծանոթացնել տեղորոշման խնդիրների լուծուման եղանակներին արբանյակային կապի
համակարգերի կիրառմամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալու արբանյակային կապի համակարգերի առանձնահատկությունները և
դրանց նախագծման սկզբունքները

2.

յուրացնելու

արբանյակային

կապի

նավիգացիոն

և

հեռուստատեսության

համակարգերի կառուցման հիմունքները
3.

հասկանալու

արբանյակային

կապի

համակարգերի

յուրահատկությունները,

ազդանշանների ձևավորման եղանակները և կապուղիների կառուցման ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տիրապետելու տարբեր տիպի արբանյակային կապի համակարգերի նախագծման և
պլանավորման հմտություններին

5.

կիրառելու նավիգացիոն խնդրի լուծման հմտությունները տարատեսակ շարժական
օբյեկնտերի տեղորաշման համար

6.

հաշվարկելու արբանյակային հեռուստատեսությունում առկա ոչգծային երևույթները
և նախագծելու դրանք կոմպենսացնող հանգույցները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի կառուցման
սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական
սկզբունքներին.
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Ա5. ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման ոլորտները
առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և արբանյակային կապում կիրառվող
անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական բնութագրերը.
Բ2. մշակելու հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի վերադրումների
դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական հանգույցներ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

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

•

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

պարապմունքի
լսարանից

ժամերին
դուրս

կիրառում

դասախոսություններից

հանձնարարված

գրականության

ստացած
ընթերցում,

տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր:
Դասապրոցեսի մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝
9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երկրի արհեստական արբանյակներ, ուղեծրերի տեսակներ
2. Արբանյակային նավիգացիոն համակարգերի (ԱՆՀ) աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքները
3. Արբանյակների շարժման հետագծի և դիրքի որոշման խնդիրը
4. Նավիգացիոն խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները
5. ԱՆՀ-ում նավիգացիոն հաղորդագրություններն ու ռադիոազդանշանները
6. Արբանյակային կապի համակարգերով թվային հեռուստատեսության հիմունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Elliott D. Kaplan (Author, Editor), Christopher Hegarty (Editor), “Understanding GPS: Principles
and Applications, Second Edition”, Artech House, 2006.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
«Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում»
4. 0501/Մ39

5.

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
Գիտական սեմինար

6.

3

ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-3-րդ կիսամյակ

7. ստուգարք

10. Դասընթացի նպատակն է՝

•

սովորեցնել բացահայտել հետազոտական խնդիրը և/կամ հետազոտական հարցը.

•

ուսանողներին ծանոթացնել առաջնային աղբյուրների հետ աշխատելու մեթոդաբանությանը և
արտոնագրային որոնումներին

•

սովորեցնել ներկայացնել և քննարկել թե այլ հետազոտաղների և թե սեփական գիտական
աշխատանքները.

•

ուսանողներին ծանոթացնել ատենախոսություն ներկայացնելու հիմնական սկզբունքներին և
պահանջներին։

11. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•

սահմանելու հետազոտական խնդիր կամ հետազոտական հարց

•

ինքնուրույն աշխատելու, քննադատական/վերլուծական մտածելու

•

օգտագործելու

գիտական

մեթոդներ՝

վերլուծելու

գիտելիքի

և

տեխնոլոգիայի

գնահատման տեխնիկական եղանակները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գրելու թեզի և հոդվածի ուրվագիծ
8. ներկայացնելու և քննարկելու սեփական աշխատանքը.
9. տիրապետելու հղումներ անելուն և հետազոտական էթիկային
10. պատրաստելու և ներկայացնելու գիտական նախագիծ:
15. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.
Գ․2 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտությունների

494

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր.

16. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Դասավանդում ցուցադրական նյութերի ուղեկցությամբ,

•

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

17. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով՝ գիտական գրականության վերլուծության արդյունքում
ձևավորված ռեֆերատի միջոցով:

18. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հետազոտության առարկայի վերլուծություն:
Սեփական հետաքրքրությունների շրջանակի որոնում և ընտրություն:
Գիտական աղբյուրների վերլուծություն, հետազոտության առարկայական ոլորտում:
Ընտրված հետաքրքրության ոլորտում վերլուծական արդյունքների ներկայացում. Հետազոտության
թեմայի կոլեկտիվ քննարկում.
Հետազոտական պլանի մշակում: Հետազոտության արդյունքների գործնական իրականացման
հիմնական գաղափարի քննարկում. Կոլեկտիվ «ուղեղային փոթորիկ»՝ ձևավորելու առաջարկվող
գիտական նորույթը՝ հետազոտությունը։
Արտոնագրերի վերանայում և արտոնագրերի որոնման արդյունքների ներկայացում. Զեկույցի
թեզիսների պատրաստում և նախագծի ակնարկ ներկայացում։
Ծրագրի, ստացված թվային հաշվարկների, վեբ կայքի մշակում և ներկայացում:
Ատենախոսության պլանի մշակում, օգտագործվող հիմնական աղբյուրների ցանկի ձևավորում։
Աշխատանքի արդյունքների հիման վրա հոդվածի պատրաստում. Նախագծի ներկայացում,
կոլեկտիվ քննարկում։
Տեխնիկական լուծումներ հետազոտական թեմայի վերաբերյալ։
Ստացված լուծումների փորձնական փորձարկման պլանի մշակում. Լաբորատոր պայմաններում
հետազոտող ինժեներին անհրաժեշտ աշխատավայրի ստեղծում. Լաբորատոր փորձարարական
համակարգի ներկայացում։
19. Հիմնական գրականության ցանկ
3. Jan Recker. Scientific Research in Information Systems. A Beginner's Guide. Springer International
Publishing. 2013., p.164. ISBN 978-3-642-30048-6.
4. David Hitchcock. Patent searching made easy: how to do patent searches on the internet & in the library.
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Sixth edition. Berkeley, CA: Nolo, April 2013 p.257. ISBNs: 9781413318722, 141331872X,
9781413318739.
5. Yvonne N. Bui. How to Write a Master′s Thesis. Third Edition. SAGE publications, Inc. 2020. p.298.
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3․ «ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ և ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Կիսահաղորդիչների

ֆիզիկա

և

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի (Ճարտարագիտության) մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

միկրոէլեկտրոնիկա», 071401.02.7

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

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է
•

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

•

ծանոթացնել

պինդ

մարմնում

տեղի

ունեցող

պատահական

պրոցեսներին,

կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակներին, աղմկային
սպեկտրոսկոպիային և դիագնոստիկային;
•

ծանոթացնել

նանոչափային

համակարգերի

առանձնահատկություններին,

դրանցում

հոսանքի տեղափոխման մեխանիզմներին, չափային քվանտացման էությանը, չափային
քվանտացված

համակարգերին

և

դրանց

էներգետիկ

սպեկտրին,

ածխածնային

և

մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման տեխնոլոգիական մեթոդներին, դրանց
հատկություններին,

դրանցում

ընթացող

էլեկտրոնային

երևույթներին

և

հնարավոր

կիրառության բնագավառներին, մոլեկուլյար էլեկտրոնիկայի առանձնահատկություններին;
•

ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորմանը:

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

ներկայացնելու

հիմնական

առանձնահատկությունները,

կիսահաղորդչային

կիսահաղորդչային

նյութերի

սարքերում

տեսակներն

ընթացող

ֆիզիկական

ու
և

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

մակարդակները,

ստրատեգիաները,

գնահատելու

ինտեգրալ

սխեմաների

տնտեսական շահավետությունը, վերլուծելու տարբեր անալոգային սխեմաների պարամետրերը,
Ա3.

ձևակերպելու

կիսահաղորդչի

կողմից

Էլեկտրամագնիսական

ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները,
օպտրոնի

գործողության

սկզբունքը,

սպեկտրի

տարբեր

ալիքների

կլանման

և

օպտոէլեկտրոնային զույգի՝

տիրույթի

ֆոտոընդունիչների

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

մեկնաբանելու

գազային

և

կենսաքիմիական

հիմունքները,

պինդմարմնային

նյութերի

սենսորների
հիման

աշխատանքի

վրա

ստեղծվող

ֆիզիկական
տվիչների

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

սխեմաների

նախագծման

առանձնահատկությունները,

ժամանակակից

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

հատկությունները,

էլեկտրաֆիզիկական,

վիճակագրական,

էլեկտրական

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

անցման

մեխանիզմները,

չափային

քվանտացումը,

ներկայացնելու

նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները, նանոկառուցվածքների
կիրառության
ստացման

բնագավառները,

մեթոդները,

ածխածնային

նանոխողովակներում

և

մետաղօքսիդային
ընթացող

նանոխողովակների

էլեկտրոնային

երևույթները,

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

գնահատում,

տարբեր

անալոգային

սխեմաների

պարամետրերի

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

սպեկտրի տարբեր տիրույթի

ֆոտոընդունիչների, ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի
վերլուծություն և նախագծման համար,
498

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

մասին

գիտելիքները

ժամանակակից

ինտեգրալային

ՄԴԿ

սխեմաների

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

ազդանշանի

հզորության,

ջերմահեռացման,

տեխնոլոգիական

բնույթի,

միջմիացումների հետ կապված և այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատման համար,
կիրառել

չափային

քվանտացման

առանձնահատկությունները

նանոկառուցվածքներում

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

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատումով, առանց ընթացիկ գնահատման
գրավոր և բանավոր քննություններ, ստուգումներ/ստուգարքներ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի,
ֆիզիկական հետազոտությունների, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտներում, “National Instruments”-ի և
ՀՀ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան ձեռնարկությունների
մասնաճյուղերում:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսանողներին հասանելի դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային
դասախոսություններ, համացանցային նյութեր: Դասավանդման ձևերը՝ սովորական լսարանային և
էլեկտրոնային գրատախտակի օգնությամբ: Ամբիոնին կից գործում է “Կիսահաղորդչային սարքերի և
նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն”, որի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք
բերելու գործնական հմտություններ ինչպես կիսահաղորդչային միկրո-, այնպես էլ
նանոէլեկտրոնիկայի բնագավառում:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ԵՊՀ գիտական
խորհրդի 07.07.2016թ.-ի N8 նիստում հաստատված ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրի
կաուցվածքը և բովանդակությունը:
Համեմատվել և հաշվի են առնվել մի շարք արտասահմանյան բուհերի փորձառությունը և
մագիստրոսական ծրագրերի նմանատիպ կրթական չափորոշիչներն ու առարկայական հենանիշերը:
Դրանք են.
Ryazan State Radio Engineering University
http://www.rsreu.ru/ru/faculties-and-departments/frt/kafedri/ris/menu-391
/napravlenie-11-04-01-radiotekhnika-magistratura
Delft University of Thechnology: http://radar.ewi.tudelft.nl/,
National Research Tomsk State University: http://en.viu.tsu.ru/news/project/3120/, Taras Shevchenko National
University of Kyiv: http://www.univ.kiev.ua/ru/dep/rff/)
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Չկա
18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
Բարձր մասնագիտական որակավորում, դասախոսական և գիտական աշխատանքի երկարամյա
փորձ, մանկավարժական և հոգեբանական հմտություններ:
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«ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

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

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

2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,

3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

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

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

4.
5.
6.
7.

ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

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

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ.-2

6. 2-րդ կիսամյակ\ գարնանային

7. Ստուգարք

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու գիտելիքները
գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
2.
3.
4.
5.
12.

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

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

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. գործ.-2

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանելու ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները և ստրատեգիաները,
3. ներկայացնելու ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ուղղությունները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները,
2. վերլուծելու ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները և ստրատեգիաները,
1.

գնահատելու ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ուղղությունները:

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

1. 0503/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1, գործ.-1

6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7. Ստուգարք
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3. 3
ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրելու գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական մոտեցումները,

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պահպանելու
գիտական
աշխատանք կատարելիս,

էթիկայի

նորմերը

2.

վերլուծելու հետազոտության բնագավառի առկա տվյալների
պատկերացնելու հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:

բազան՝

գիտահետազոտական
մոտեցման

եղանակները,

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

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

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Տեսական և փորձարարական գիտական հետազոտություններ:

3.

Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:

4.

Ատենախոսական հետազոտություների նախապատրաստման հիմանկան փուլերը:

5.

Գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական ապահովումը:

6.

Գիտական աշխատանքի կատարում և ձևակերպում:

7.

Գիտական էթիկայի նորմերը:

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

1. 0503/Մ03

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ոսանողին ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկայի հիմքում ընկած
ֆիզիկական երևույթներին,
• ուսանողին ներկայացնել նանոէլեկտրոնիկայի ներկայիս վիճակը և զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

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

1. 0503/Մ04
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ծրագրային փաթեթների կիրառությունները
5. դաս.-2, գործ.-2
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3. 6 ECTS կրեդիտ

6. 1-ին կիսամյակ՝աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել լեզվի հիմնական հասակցությունների մասին, LabVIEW լեզվի
կառուցվածքին և LabVIEW լեզվով ծրագրավորման տարրերի հետ,
• ծանոթացնել ինֆորմասիայի գրաֆիկական արտապատկերմանը,
• ծանոթացնել LabVIEW-ի վերին հրամանացանկի հնարավորություների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

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

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում
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է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

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

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

2.

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

3.

Ինտերնետային կայքեր՝ www.originlab.com; www.wolfram.com/Mathematica

1. 0503/Մ05

2. Կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
մոդելավորում

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, արդի մոտեցումները
և զարգացման տենդենցները,
2. լուսաբանելու ֆիզիկական համակարգերի մոդելավորման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման
եղանակները,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկական երևույթների
մոդելավորման ոլորտի հեռանկարները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու մոդելավորման հիմնական սկզբունքները տարբեր ֆունկցիոնալ նշանակության
էլեկտրոնային և նանոէլեկտրոնային սարքերի նկատմամբ,
2. վերլուծելու կիսահաղորդիչներում և կիսահաղորդչային կառուցվածներում ֆիզիկական պրոցեսների
մոդելավորման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակները,
3. գնահատելու ֆիզիկական երևույթների մաթեմատիկական մոդելավորման զարգացման հիմնական
ուղղությունները և հեռանկարները:

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

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
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առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

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

Մասնագիտական դասընթացներ
1. 0503/Մ06
2. Նանոէլեկտրոնիկա
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից միկրոսկոպային սարքերի հետ՝ փոքրաչափ սարքերի
ուսումնասիրման համար,
• ծանոթացնել նանոչափային նոր նյութերին, ծանոթացնել ցածրչափային տրանզիստորերին,
• ծանոթացնել չափային քվանտացման էներգետիկ սպեկտրի առանձնահատկություններին, նոր
հեռանկարային սարքերին, գերցանցերին, ուղենշել նանոտեխնոլոգիայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

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

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը

բանավոր է՝

9 միավոր առավելագույն

արժեքով:

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հարցատոմսը
Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միկրոօբյեկտների կառուցման սկզբունքները:
2. Փռող թունելային մանրազննում:
3. Ատոմա-ուժային մանրազննում:
4. Զոնդային մանրազննում: Փռող զոնդային մանրադիտակների կիրառության ոլորտները:
5. Մոտակա դաշտի փռող օպտիկական մանրադիտակ և դրա օգտագործումը ինֆորմացիայի օպտիկական գրանցման խնդիրներում:
6. Տրանզիստորների չափերի փոքրացման իրականացում:
7. Նանոխողովակներ, գրաֆեն, ածխածնային նանոխողովակներ, ստացման տեխնոլոգիական
եղանակները:
8. Չափային քվանտացում: Չափային քվանտացված համակարգեր:
9. Չափային քվանտացված համակարգերի էներգիական սպեկտրը: Գերցանցեր:
10. Նանոտեխնոլոգիաները որպես բնագիտական և ճարտարագիտական միջգիտությունների զարգացման
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արդյունք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

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

1. 0503/Մ07
2. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների տեխնոլոգիա
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել նանոէլեկտրոնային երկբևեռ տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքներին և պատրաստման տեխնոլոգիային,
• ծանոթացնե նանոէլեկտրոնային դաշտային էֆեկտով տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքներին և պատրաստման տեխնոլոգիային,
• ծանոթացնել նանոէլեկտրոնիկայում օգտագործվող ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների հետ,
ուղենշել նանոէլեկտրոնիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու նանոէլեկտրոնային երկբևեռ տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները և
պատրաստման տեխնոլոգիաները,
2. կիրառելու նանոէլեկտրոնային դաշտային էֆեկտով տրանզիստորների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքները և պատրաստման տեխնոլոգիաները,
3. վերլուծելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները,
գնահատելու նանոնյութերի և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիաների զարգացման
հեռանկարները,
4. աշխատելու նանոտեխնոլոգիայում օգտագործվող ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու նանոէլեկտրոնային տրանզիստորների պատրաստման
տեխնոլոգիական փուլերը,դրանց յուրացման ընթացքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ7: Նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունների մասին գիտելիքների, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական
ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և
այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատում, նանոկառուցվածքներում (նանոխողովակներ,
մոլեկուլյար անցումներ և այլն) չափային քվանտացման առանձնահատկությունները ընթացող
էլեկտրոնային երևույթների նկարագրում և մոդելավորում:
Գ3: Աշխատել հետազոտական խմբում և ղեկավարել այն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց ընթացիկ գնահատման
Եզրափակիչ քննությունը

բանավոր է՝

9 միավոր առավելագույն

արժեքով:

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հարցատոմսը
Դասապրոցեսի

մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր, իսկ ինքնուրույն աշխատանքի համար՝ 8 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժամանակակից նանոտեխնոլոգիայի հնարավորությունները նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների
ստեղծման համար:
2. Նանոկառուցվածքային n-p-n և p-n-p տրանզիստորների պարամետրերի հաշվման և նախագծման
մեթոդները:
3. Պլանար էլեկտրոդների (դիոդների) պարամետրերի հաշվարկը և նախագծումը:
4. Պլանար կիսահաղորդչային և բարակ թաղանթային դիմադրությունների (ռեզիստորների) արժեքների
հաշվման և նախագծման եղանակը:
5. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների
հատակագծի նախագծման հաջորդականությունը:
6. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների
ֆունկցիոնալ էլեմենտների (ֆրագմենտների) նախագծման առանձնահատկությունները:
7. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների
պատրաստման աշխատանքային ֆոտոձևանմուշների նախագծման առանձնահատկությունները:
8. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների
պատրաստման տիպային տեխնոլոգիական պրոցեսները և դրանց հաջորդականությունը:
9. Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների հիման վրա ստեղծված ինտեգրալ միկրոսխեմաների
տեխնոլոգիայում բաղադրիչների էլեկտրական մեկուսացման մեթոդները:
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10. Ատոմաուժային, տեսածրող և թափանցող էլեկտրոնային մանրադիտակներ:
11. Ֆոկուսացված իոնային փնջերի տեխնոլոգիա:
12. Կաթիլային էպիտաքսիայի և գոլորշի-հեղուկ-պինդ (VLS) տեխնոլոգիաների օգտագործումը
նանոլարերի աճեցման համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.А. Малышева. Технология производства интегральных микросхем, М., 1991.
2. П.С. Степаненко. Микроэлектроника, М., 2001.
3. Р. Бургер, Р. Донована. Основы технологии кремниевых интегральных схем, М., 1993.
4. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ բարակ թաղանթների աճեցման տեխնոլոգիական
մեթոդները. ԵՊՀ, Երևան, 2008:
5. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները: Ուս.
ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 2015:
6. www.semiconductors.co.uk

1. 0503/Մ08
2. Կիսահաղորդչային ֆիզիկական սենսորներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակի գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել տարատեսակ ֆիզիկական սենսորների (տվիչներ) աշխատանքի
հիմունքներին, պատրաստման նյութերին, բնութագրերին և առանձնահատկություններին,
• ծանոթացնել սենսորների զգայնության բարձրացման եղանակներին, ինտերֆեյսային էլեկտրոնային
սխեմաներին,
• ուղենշել տարատեսակ սենսորների զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տարատեսակ ֆիզիկական սենսորների աշխատանքի հիմունքները, պատրաստման
նյութերը, բնութագրերը և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու պինդմարմնային ֆիզիկական սենսորների զգայնության բարձրացման եղանակները,
3. լուսաբանելու ինտերֆեյսային էլեկտրոնային սխեմաները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու տարատեսակ ֆիզիկական սենսորների աշխատանքի սկզբունքները, բնութագրերի
առանձնահատկությունները,
2. վերլուծելու պինդմարմնային սենսորների զգայնության բարձրացման եղանակները,
3. գնահատելու ինտերֆեյսային էլեկտրոնային սխեմաները և սենսորների զարգացման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու տարատեսակ սենսորների օգտագործման հնարավորությունները,
դրանց կիրառության ոլորտները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4: Գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները, տարատեսակ
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տվիչների առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները:
Բ1: Կիսահաղորդիչների մակերևույթին, բաժանման սահմանում և ծավալում, ինչպես նաև կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթները տարբեր նշանակման միկրո- և
նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման և պատրաստման համար:
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատկերացումներ ֆիզիկական սենսորների (տվիչներ) մասին:
2. Սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
3. Սենսորչների բնութագրերն ու բնութագծերը:
4. Ինտերֆեյսային էլեկտրոնային սխեմաներ:
5. Պինդմարմնային նյութերի հիման վրա ստեղծվող հիմնական տվիչներ:
6. Մագնիսական դաշտի նկատմամբ զգայուն սենսորներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Advances sensors for safety and Security. Ed. A. Vaseashta, S.Khudaverdyan, Springer, 2014.
2. J. Gardner, P.N. Bareett. Sensors and Sensory Systems for an Electronic Nose. Springer, 2010.
3. F.D. Souza. K.M. Kadish. Handbook of Carbon Nano Materials. 6t. AIP, N.Y., 1993.
4. Graphene Science Handbook. Eds M. Aliofk-hazrael et al., CRC Press, 2016.

1. 0503/Մ09
2. Աղմուկները պինդմարմնային էլեկտրենիկայում
3. 3ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց եզրափակի գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել պատահական պրոցեսներին,
• ծանոթացնել ֆիզիկական մեծությունների ֆլուկտուացիաներին, դրանց տեսակներին, բնութագրիչ
պարամետրերն,
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• ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդիչներում
էլեկտրական աղմուկների տեսակների, ժամանակակից ֆիզիկայում ֆլուկտուացիոն երևույթների
ուսումնասիրության գիտական և կիրառական նշանակությունը,
2. ներկայացնելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման
ֆիզիկական մեխանիզմները և դրանց կապը կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչսահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա ընթացող պրոցեսների հետ,
3. լուսաբանելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների տեսակները, աղմուկների
ուսումնասիրության արդյունքներըը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
աղմուկների տեսակների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման
ֆիզիկական մեխանիզմները և դրանց կապը կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչսահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա ընթացող պրոցեսների հետ,
3. գնահատելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների դերն ու նշանակությունը,
ֆլուկտուացիոն երևույթների ֆիզիկայի զարգացման և օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների
առաջացման ֆիզիկական մեխանիզմների հետազոտությունը և հիմնավորել դրանց կիրառության
կարևորությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7: Պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների մեխանիզմները, կիսահաղորդիչներում աղմուկների
տեսակները և էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման մեխանիզմները, դրանց կապը
կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչ-սահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա
ընթացող պրոցեսների հետ, աղմկային սպեկտրասկոպիայի և կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
աղմուկների բնույթը:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
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մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆլուկտուացիաներ, հիմնական հասկացություններ և բնութագրող մեծություններ:
2. Ռեգուլյար և ստոխաստիկ պատահական պրոցեսներ, ֆլուկտուացիաներ, ստոխաստիկ
դիֆհավասարումներ, հավանականությունների խտություն, մոմենտներ, բնութագրիչ ֆունկցիա,
դիսպերսիա, վիճակագրական և ժամանակային միջինացումներ:
3. Գաուսյան, բինոմալ և Պուասոնյան բաշխումներ, կենտրոնական սահմանային թեորեմ, կորելացիոն
ֆունկցիա, կորելյացիայի ժամանակ, ֆլուկտուացիոն մեծության սպեկտրալ վերլուծություն:
4. Վիներ-Խինչինի թեորեմ:
5. Կիսահաղորդիչ ներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակները:
6. Ջերմային և դիֆուզիոն աղմուկներ, Նայքվիստի ընդհանրացված բանաձևը:
7. Կոտորակային աղմուկ, գեներացիոն-ռեկոմբինացիոն աղմուկներ:
8. Ցածրհաճախային ֆլիկեր կամ 1/f աղմուկներ: 1/f-աղմուկի հիմնական փորձարարական
առանձնահատկությունները, Հուգի էմպիրիկ բանաձևը:
9. 1/f-աղմուկի առաջացման ֆիզիկական մոդելները` Մըկ-Ուորթըրի մակերևութային, ռելաքսացիայի
ժամանակի բաշխվածության և ջերմաստիճանի ֆլուկտուացիայի մոդելները, 1/f-աղմուկի տեսության
հիմնական դժվարությունները:
10. Կիսահաղորդչի հաղորդականության ֆլուկտուացիաներ: Էլեկտրական հոսանքի հավասարակշիռ և
անհավասարակշիռ ֆլուկտուացիաներ, հաղորդականության կոնցենտրացիայի և շարժունակության
ֆլուկտուացիաներ, էլեկտրոնների շարժունակության ֆլուկտուացիաների առաջացման միկրոսկոպիկ
մեխանիզմը: Կիսահաղորդչային սարքերի աղմուկները: Զգայնության սահման, աղմուկի գործակից,
կիսահաղորդչային դիոդների, տրանզիստորների, ՄՕԿ կառուցվածքների աղմուկները, աղմուկների
կիրառական նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sh. M. Kogan, Electronic noise and fluctuations in solids, Cambridge, 2010.
2. А. Ван Дер Зил, Шумы при измерениях, М., Мир, 1979.
3. M. von Haartman, M. Ostling, Low-frequency noise in advansed MOS devices, Springer, 2007.
4. А.В. Якимов, Физика шумов и флуктуаций параметров, Нижний Новгород, 2013.
5. В. Жалуд, В.Н. Кулешов, Шумы в полупроводниковых устройствах, М., Сов. Радио, 1977.
6. Н.Б. Лукьянчикова, Флуктуационные ябления в полупроводниках и полупроводниковых приборах, М., Радои и
Связь, 1990.
7. И.М. Дыкман, П.М. Томчук, Явления переноса и флуктуации в поупроводниках., Киев, Наукова Думка,
1981.
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1. 0503/Մ10
2. Օպտոէլեկտրոնիկա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման մեխանիզմներին,
կիսահաղորդչից առաքվող ճառագայթման եղանակներին,
• ծանոթացնել ֆոտոընդունիչների և ճառագայթիչների տեսակներին և աշխատանքի սկզբունքներին,
օպտրոնային զույգին,
• ծանոթացնել ֆոտոզգայնությանը, հայտնաբերողունակությանը, աղմուկներին և ազդանշան/աղմուկ
հարաբերությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման մեխանիզմները, կիսահաղորդչից
առաքվող հարկադրական և սպոնտան ճառագայթման եղանակները,
2. ներկայացնելու ֆոտոընդունիչների ևճառագայթիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները,
վերլուծելու օպտրոնային զույգը,
3. լուսաբանելու ֆոտոզգայնությանը, հայտնաբերողունակությանը, աղմուկնորն ու ազդանշան/աղմուկ
հարաբերությանը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման կիսահաղորդչից առաքվող
հարկադրական և սպոնտան ճառագայթման մեխանիզմների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու ֆոտոընդունիչների և ճառագայթիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները,
գնահատելու օպտրոնային զույգի առանձնահատկությունները,
3. գնահատելու ֆոտոզգայնության, հայտնաբերողունակության, աղմուկների ու ազդանշան/աղմուկ
հարաբերության առանձնահատկությունները, ֆոտոընդունիչների և ճառագայթիչների զարգացման և
օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու կիսահաղորդչի կողմից ճառագայթման կլանման և կիսահաղորդչից
ճառագայթման մեխանիզմների օգտագործմամբ ստեղծվող օպտրոնային զույգի հետազոտության
փուլերըև հիմնավորել դրանց կիրառության կարևորությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3: Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմները և
առանձնահատկությունները, օպտրոնի գործողության սկզբունքը, սպեկտրի տարբեր տիրույթի
ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, արեգակնային մոդուլի
աշխատանքի սկզբունքները:
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
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2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպեկտրի տեսանելի տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը նյութի հետ:
2. Կլանման սպեկտրի ուսումնասիրությունը ուղղագոտի և թեք գոտով կիսահաղորդիչների համար:
3. Կլանման մեխանիզմների ուսումնասիրություն, մասնավորապես կլանում ազատ լիցքակիրների
կողմից, խառնուրդային կլանում, սեփական կլանում և էքսիտոնային կլանում:
4. Սպեկտրի տարբեր տիրույթների համար նախատեսված ֆոտոընդունիչների նյութի ընտրություն:
5. Ֆոտոըն-դունիչների հիմնական պարամետրերը:
6. Հարկադրական և սպոնտան ճառագայթում:
7. Լազերային էֆեկտ:
8. Կիսահաղորդչային ինժեկցիոն լազերների աշխատանքի սկզբունքն ու դրանց
առանձնահատկությունները:
9. Լուսադիոդների աշխատանքի սկզբունքն ու դրանց առանձնահատկությունները:
10. Օպտրոնային զույգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆ.Վ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ,
Երևան, 2011.
2. Ս.Վ. Մելքոնյան. Կիսահաղորդիչների օպտիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ, Երևան, 2015.
3. Ю. Абрамян, Ф. Гаспарян, Р. Мартиросян. Пороговые характеристики фотодетекторов, ИК-радиометры и
основные материалы современной фотоэлектроники. ЕГУ, Ереван, 2000.
4. Ю. Носов. Оптоэлектроника. М., 1989.
5. Т. Мосс, Г. Баррелл, Б. Эллис. Полупроводниковая оптоэлектроника. М., 1976.

1. 0503/Մ11
2. Բարակ թաղանթների ֆիզիկա և տեխնոլոգիա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել բարակ թաղանթների ստեղծման ինչպես դասական, այնպես էլ
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գերժամանակակից նանոտեխնոլոգիական մեթոդների հետ,
• ծանոթացնել տեխնոլոգիաների և սարքավորումների հնարավորություններին և
առանձնահատկություններին,
• ծանոթացնել բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների աշխատանքի
ֆիզիկական սկզբունքները,
2. ներկայացնելու
գերժամանակակից
նանոտեխնոլոգիական
մեթոդները,
ինչպես
նաև
սարքավորումները,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդչային նոր նյութերի և սարքերի ստեղծման առանձնահատկությունները և
զարգացման ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու գերժամանակակից նանոտեխնոլոգիական մեթոդները, ինչպես նաև սարքավորումները,
3. գնահատելու կիսահաղորդչային նոր նյութերի և սարքերի ստեղծման առանձնահատկությունները և
զարգացման ուղղությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու բարակ թաղանթների ստեղծման տեխնոլոգիական մեթոդների
աշխատանքի փուլերը,
3. օգտվելու բարակ թաղանթների աճի տեխնոլոգիայի առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ5 Կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, ինտեգրալային ՄԴԿ սխեմաների
ավտոմատացված նախագծման համակարգչային ծրագրերի մշակում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ջերմավակուումային գոլորշացում: Կաթոդային փոշեցրում: Կաթոդային ռեակտիվ փոշեցրում:
2. Իոնա-պլազմային փոշեցրում: Էլեկտրոնային փոշեցրում: Մագնետրոնային փոշեցրում: Լազերային
փոշեցրում:
3. Ավանդական իոնային ներդրման եղանակ: Ֆոկուսացված իոնային փնջերի մեթոդ: Դիմակազերծ
լիտոգրաֆիա: Նանոլիտոգրաֆիա:
4. Ավանդական գազաֆազային էպիտաքսիա: Էպիտաքսիա մետաղաօրգանական միացությունների
գազային ֆազից:
5. Հեղուկային էպիտաքսիա ջերմաստիճանի ցածրացմամբ: Հեղուկային էպիտաքսիա ջերմաստիճանային
գրադիենտում:
6. Իզոթերմ խառնման մեթոդ: Քայլային սառեցմամբ հեղուկային էպիտաքսիա: Հեղուկային էպիտաքսիա` հեղուկ ֆազի արագ տեղաշարժմամբ:
7. Էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիա: Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիա պինդ մարմնային
աղբյուրներից: Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիա էֆուզիոն աղբյուրներից: Քիմիական և
մետաղաօրգանական մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կ. Մ. Ղամբարյան: Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ բարակ թաղանթների աճեցման տեխնոլոգիական
մեթոդները. ԵՊՀ, Երևան, 2008:
2. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան. Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական
հիմունքները, ՌՀՀ հրատ., Երևան, 2005:
3. D. Bimberg, M. Grundmann, N.N. Ledentsov. Quantum Dot Heterostructures, Wiley, New York, 1998.
4. A. Krier (Ed.). Mid-infrared Semiconductor Optoelectronics (Springer Series in Optical Sciences), Springer-Verlag London
Limited ©, 2006.
5. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները:
Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ , Երևան, 2015:
6. www.semiconductors.co.uk
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2. Հետերոկառուցվածքներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների գոտիական
կառուցվածքին,
• ծանոթացնել կարևորագույն կիսահաղորդչային հետերոանցումներին և նանոկառուցվածքներին,
• ծանոթացնել ցածր չափայնությամբ համակարգերի հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ներկայացնեուլ պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների գոտիական
կառուցվածքը, կարևորագույն կիսահաղորդչային հետերոկառուցվածքները,
2. մեկնաբանելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկությունները,
3. լուսաբաննելու հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքի, դրանցում էներգիայի բաշխման և
հետերոանցումներով էլեկտրոնների տեղափոխման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների գոտիական
կառուցվածքների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու կարևորագույն կիսահաղորդչային հետերոկառուցվածքները և ցածր չափայնությամբ
համակարգերի առանձնահատկությունները,
3. գնահատելու հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքի, դրանցում էներգիայի բաշխման և
հետերոանցումներով էլեկտրոնների տեղափոխման առանձնահատկությունները, գնահատել
հետերոկառուցվածքների զարգացման և օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու պինդ լուծույթային և հետերոանցումային կիսահաղորդիչների
գոտիական կառուցվածքների կառուցման և ներկայացման փուլերը,
3. օգտվելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոտիական կառուցվածքի փոփոխությունները կիսահաղորդչային պինդ լուծույթներում և
հետերոանցումներում:
2. Ցանցի հաստատունի անհամաձայնվածության (ապալարքի) ազդեցությունը հետերոանցումների
հատկությունների վրա:
3. Ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկությունները:
4. Հետերոանցումների էլեկտրոնային կառուցվածքը, էներգիայի բաշխումը և հետերոանցումներով
էլեկտրոնների տեղափոխման առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան: Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները,
Երևան, 2005.
2. Վ.Վ. Բունիաթյան: Հետերոանցումներ. Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՊՃՀ, Երևան, 2005.
3. П.А. Шиляев, Д.А. Павлов. Полупроводниковые гетероструктуры: гетеропереход. Нижегородский
госуниверситет, 2009.
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2. Կիսահաղորդչային քիմիական սենսորներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել քիմիական, այդ թվում՝ մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված
գազային սենսորներին, դրանց աշխատանքի սկզբունքին,
• մագնիսական դաշտի նկատմամբ զգայուն կիսահաղորդչային սենսորներին, դրանց կառուցվածքին և
աշխատանքի սկզբունքին,
• ծանոթացնել գազային, կենսաքիմիական սենսորների պատրաստման նյութերին, դրանց ստացման
մեթոդներին և առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային և այլ սենսորների աշխատանքի
սկզբունքները և կառուցվածքը, կիսահաղորդչային կենսաքիմիական սենսորները, դրանց
աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը,
2. լուսաբանելու քիմիական և կենսաքիմիական սենսորների օգտագործման հեռանկարները, դրանց
ստացման մեթոդների առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնելու “Էլեկտրոնային քիթ”-ը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու մետաղօքսիդային նյութերից պատրաստված գազային սենսորների աշխատանքի
սկզբունքների իմացությունը,
2. լուսաբանելու կիսահաղորդչային կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի սկզբունքը,
3. վերլուծելու քիմիական և կենսաքիմիական սենսորների պատրաստման նյութերի և դրանց ստացման
մեթոդների առանձնահատկությունները և գնահատելու սենսորների զարգացման և օգտագործման
հեռանկարները:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու մետաղօքսիդային և կիսահաղորդիչների սենսորների պատրաստման
փուլերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ4: Գազային և կենսաքիմիական սենսորների և պինդմարմնային նյութերի հիման վրա ստեղծվող տվիչների
նախագծում և պարամետրերի համակարգչային մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատկերացումներ քիմիական սենսորների մասին:
2. Գազային սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
3. Կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներն ու տեսակները:
4. Սենսորների աշխատանքային բնութագրերնը:
5. Սենսորների պատրաստման հիմնական նյութերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф.-Г. Баника. Химические и биологические сенсоры: основы и применения. М., Техносфера, 2014.
2. Semiconductor Gas Sensors. Eds. R.Jaaniso, O.K.Tan. Wf, 2013.
3. Advances sensors for safety and Security. Ed. A. Vaseashta, S.Khudaverdyan, Springer, 2014.
4. J. Gardner, P.N. Bareett. Sensors and Sensory Systems for an Electronic Nose. Springer, 2010.

1. 0503/Մ14
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Սխեմատեխնիկայի ընդհանուր հիմունքներ
5. դաս.-2
525

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել անալոգային սխեմատեխնիկայի սկզբունքներին,
• ծանոթացնել ինտեգրալ սխեմաների տեսակներին, պարամետրերի կատարելագործման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու անալոգային սխեմատեխնիկայի սկզբունքները,
2. հասկանալու անալոգային սխեմաների աշխատանքը,
3. վերլուծելու անալոգային սխեմաների տեսակներն ու պարամետրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ընտրելու և հաշվարկելու անալոգային սխեմաները,
2. վերլուծել ինտեգրալ սխեմաների սխեմատեխնիկական և ֆիզիկական պարամետրերի կապը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նախագծելու անալոգային սխեմաներ համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2: Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմուքները, ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները, ստրատեգիաները, ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական շահավետությունը, տարբեր անալոգային սխեմաների պարամետրերը:
Բ2: Ինտեգրալ սխեմաների տնտեսական շահավետության գնահատում և տարբեր անալոգային սխեմաների
պարամետրերի վերլուծություն ինտեգրալ սխեմաների նախագծման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրույն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անալոգային սխեմատեխնիկայի հիմունքները:
2. Անալոգային սխեմաների տեսակները:
3. Անալոգային սխեմաների պարամետրերի կատարելագործման մեթոդները:
4. Դիֆերենցիալ ուժեղարարների բնութագրերը:
5. Օպերացիոն ուժեղարարների բնութագրերը:
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6. Սխեմատեխնիկական խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

N. Weste, D. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Addison Wesley, 4 th edition, 2010.

2.

R.J. Baker, H.W. Li, D.E. Boyce, CMOS. Circuit design, Layout, and Simulation, 2nd edition, 2007.

3.

H. Kaeslin, Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication, Cambridge
University Press, 2008.

4.

F. Wakerly, Digital Design - Principles & Practices, Prentice Hall, 4th edition, 2005.

5.

R. Tummala, System on Package: Miniaturization of the Entire System, McGraw-Hill Professional, 1st edition,
2008.

6.

C. Chiang, J.Kawa, Design for Manufacturability and Yield for Nano-Scale CMOS, Springer, 2009.

1. 0503/Մ15
2. Նանոֆիզիկա
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել նանոֆիզիկայի հիմնական սկզբունքներին, 10 նմ-ից (100 ատոմ) ցածր
տիրույթում գաղափարների հուսալիությունը, նանոչափային և հոծ նյութերի հատկությունների
տարբերությանը,
• ծանոթացնել Մուրի օրենքին, Էսակիի քվանտային թունելային դիոդին, բազմագույն քվանտային
կետերին, միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման տարբեր բնույթի
սահմանափակումներին,
• ծանոթացնել մոլեկուլյար անցումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու նանոֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. ներկայացնելու նանոչափային և հոծ նյութերի հատկությունների տարբերությունը, մեկնաբանել
միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման տարբեր բնույթի սահմանափակումները,
3. լուսաբանելու մոլեկուլյար անցումների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու նանոչափային համակարգերի ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. լուսաբանելու նանոչափային և հոծ նյութերի հատկությունների միջև եղած տարբերությունը և
վերլուծելու միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման տարբեր բնույթի
սահմանափակումների կարևորությունը,
3. վերլուծելու մոլեկուլյար անցումների առանձնահատկությունները:

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

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Նանոմետրեր, միկրոմետրեր, միլիմետրեր:
Գաղափարների հուսալիությունը և 10 նմ-ից (100 ատոմ) ցածր տիրույթում:
Նանոֆիզիկան և հոծ նյութի հատկությունները:
Մուրի օրենքը, Էսակիի քվանտային թունելային դիոդը, բազմագույն քվանտային կետեր:
Կնոդենսացված միջավայրի և նանոֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները:
Միկրոէլեկտրոնիկայից նանոէլեկտրոնիկա անցման ահմանափակումները: Էլեկտրաֆիզիկական
սահմանափակումներ: Վիճակագրական բնույթի սահմանափակումներ: Ազդանշանի հզորության եվ
ժամանակային բնույթի սահմանափակումներ:
7. Նանոտեխնոլոգիայի ազդեցությունները:
8. Ինչ կարող ենք ձեռք բերել նանոչափայնությունից:
9. Էլեկտրոնային և մագնիսական էֆեկտները չափերի փոքրացման դեպքում:
10. Ներքևից վեր ձևավորման ստրատեգիան:
11. Միկրոսկոպի տեխնիկան և դրա սահմանափակումները
12. Գրաֆենի հայտնագործումը: Ածխածնային նանոխողովակ:
13. Նանոֆիզիկան կիրառություններում: Նանոխողովակներով բեռնված ISFET սենսոր: Մեկ թակարդի հետ
կապված երևույթները FET-ում:
14. Մոլեկուլային անցումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. E.L Wolf. Nanophysics and Nanotechnology. WILEY-VCH 2006.
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2.
3.
4.
5.

J. Fransson. Non-Equilibrium Nano-Physics. Springer, 2010.
J. Yuan. Nanophysics 1. 2010.
С. Г. Моисеев, С. В. Виноградов. Основы нанофизики. Ульяновск, 2010.
Վ. Բունիաթյան, Մ. Տրավաջյան: Նանոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտական հիմունքները: ՀՊՃՀ,
Երևան, 2010:

1. 0503/Մ16
2. Էլեկտրոնային երևույթները նանոխողովակներում
3. 3ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մետաղօքսիդային և ածխածնային նանոխողովակների ստացման
տեխնոլոգիական մեթոդներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել մետաղօքսիդային և ածխածնային նանոխողովակներին
հատկությունների,
• ուսանողներին ծանոթացնել մետաղօքսիդային և ածխածնային նանոխողովակներում ընթացող
էլեկտրոնային երևույթներին և հնարավոր կիրառության բնագավառներն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման մեթոդները, ածխածնային միաշերտ
և բազմաշերտ նանոխողովակների ստացման նորագույն մեթոդները,
2. լուսաբանելու գրաֆիտի և ածխածնային թելքերի էլեկտրոնային հատկությունները,
3. լուսաբաննելու նանոխողովակներում ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, ներկայացնելու
նանոխողովակների էլեկտրոնային հատկությունները բնութագրող պարամետրերի փորձարարական
չափումների եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման մեթոդների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու ածխածնային միաշերտ և բազմաշերտ նանոխողովակների ստացման նորագույն
մեթոդները, կիրառելու գրաֆիտի և ածխածնային թելքերի էլեկտրոնային հատկությունները,
3. վերլուծելու նանոխողովակներում ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, կիրառելու
նանոխողովակների էլեկտրոնային հատկությունները բնութագրող պարամետրերի փորձարարական
չափումների եղանակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու նանոխողովակների էլեկտրոնային հատկությունները բնութագրող
պարամետրերի փորձարարական չափումների եղանակների ներկայացման փուլերը,
3. օգտվելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Բ7: Նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունների մասին գիտելիքների, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական
ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և
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այլ բնույթի սահմանափակումների գնահատում, նանոկառուցվածքներում (նանոխողովակներ,
մոլեկուլյար անցումներ և այլն) չափային քվանտացման առանձնահատկությունները ընթացող
էլեկտրոնային երևույթների նկարագրում և մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մետաղօքսիդային նանոխողովակներ:
2. Ածխածնային նանոխողովակներ:
3. Գրաֆիտի և ածխածնային թելքերի էլեկտրոնային հատկությունները:
4. Միաշերտ և բազմաշերտ նանոխողովակների գոտիական կառուցվածքը:
5. Էլեկտրոնների տեղափոխությունը նանոխողովակներում:
6. Նանոխողովակների էլեկտրական պարամետրերի փորձարարական չափման մոթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П. Харрис. Углеродные нанотрубки и родственные структуры. Новые материалы века. Техносфера,
Москва, 2003.
2. J. C. Charlier, X. Blase, S. Roche. Electronic and transport properties of nanotubes. Reviews of Modern Physics,
v. 79, pp. 677-702, 2007.
3. Վ. Վ. Բունիաթյան, Մ. Գ. Տրավաջյան. Նանոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտական հիմունքները, Մաս I
և II, ՀՊՃՀ, 2010.
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2. Տեղափոխման երևույթները կիսահաղորդիչներում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում ընթացող տեղափոխման երևույթների հետ,
• ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում ընթացող էլեկտրական, գալվանամագնիսական և
ջերմաէլեկտրական երևույթների հետ:

530

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության ռանձնահատկություններիը,
մեկնաբանելու ռելաքսացիայի ժամանակը,
2. ներկայացնելու թույլ և ուժեղ մագնիսական դաշտերում կիսահաղորդիչների մագնիսադիմադրության
երևույթը,
3. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների գալվանամագնիսական, ջերմաէլեկտրական, ջերմամագնիսական
երևույթները և ջերմահաղորդականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու ռելաքսացիայի ժամանակի առանձնահատկությունները,
3. կիրառելու կիսահաղորդիչների գալվանամագնիսական, ջերմաէլեկտրական, ջերմամագնիսական
երևույթների և ջերմահաղորդականությանը մասին իմացությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. օգտվելու կիսահաղորդիչների գալվանամագնիսական, ջերմաէլեկտրական, ջերմամագնիսական
երևույթների և ջերմահաղորդականության առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3: Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմները և
առանձնահատկությունները, օպտրոնի գործողության սկզբունքը, սպեկտրի տարբեր տիրույթի
ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, արեգակնային մոդուլի
աշխատանքի սկզբունքները:
Բ1: Կիսահաղորդիչների մակերևույթին, բաժանման սահմանում և ծավալում, ինչպես նաև կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթները տարբեր նշանակման միկրո- և
նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման և պատրաստման համար:
Գ2: Պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Առանց եզրափակիչ գնահատման քննության
Գնահատվում է 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքներով: Դասապրոցեսի մասնակցության համար
տրվում է 2 միավոր։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Ցրումը բյուրեղների արատների վրա:
2. Բոլցմանի կինետիկական հավասարումը:
3. Էլեկտրահաղորդականությունը անիզոտրոպ և իզոտրոպ կիսահաղորդիչների դեպքում:
4. Հոլի էֆեկտ: Կիսահաղորդիչների մագնիսադիմադրությունը:
5. Ջերմաէլեկտրական երևույթներ:
6. Ջերմամագնիսական երևույթներ:
7. Կիսահաղորդիչների ջերմահաղորդականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Լ. Բոնչ-Բրուևիչ, Ս. Գ. Կալաշնիկով: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1988.
2. Ֆ. Վ. Գասպարյան: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ,
Երևան, 2011:
3. A. Jüngel. Transport equations for semiconductors, Springer, 2009.
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2. Արեգակնային էներգիայի կիսահաղորդչային փոխակերպիչներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների հիմնախնդիրներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործման տարբերակներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել արեգակնային էներգիայի ոխակերպիչներին, դրանց օգտագործման
հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների հատկությունները,
2. ներկայացնելու քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը,
3. մեկնաբանելու արեգակնային մոդուլի նախագծման և գնահատել հնարավորությունները,
լուսաբաննելու արեգակնային մոդուլի հնարավորությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների հատկությունների մասին իմացությունը,
2. վերլուծելու քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը,
3. գնահատելու արեգակնային մոդուլի նախագծման առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. օգտվելու պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային
քվանտաչափային կառուցվածքների հատկություններից,
3. արդյունավետ պլանավորելու արեգակնային մոդուլի նախագծման, կառուցման և ներկայացման
փուլերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5: Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուց532

վածքները, քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ջերմային էներգիայի փոխակերպիչներ:
2. Ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների կիրառությունները:
3. Պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային
կառուցվածքներ:
4. Քվանտային փոսերով կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը:
5. Արեգակնային էլեմենտներ:
6. Արեգակնային մոդուլներ:
7. Ցածր ջերմաստիճանային և բարձրջերմաստիճանային արեգակնային էներգիայի օգտագործումը:
8. Ցածր ջերմաստիճանային միկրոէլեկտրոնիկայի խնդիրներ:
9. Ժամանակակից օպտոէլեկտրոնիկայի հիմնահարցեր:
10. Արեգակնային փոխակերպիչներ. հաջողություններ և դժվարություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Фаренбрух. Р.Бьюб. Солнечные элементы. М., Энергия, 1987.
2. Photovoltaic. Design and Installation Manual. New Soc. Publ., 2004.
3. Г. Раушенбахм Справочник по проэктированию солнечных батарей. Энергоатомиздат, М., 1083.
1. 0503/Մ1
2. Աղմկային սպեկտրասկոպիա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում և կիսահաղորդրային կառուցվածքներում
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էլեկտրական աղմուկների և ֆիզիկական պարամետրերի ֆլուկտուացիաների առաջացման և դրանց
խորացված վերլուծության ժամանակակից մեթոդների հետ,
•

ուսանողներին ծանոթացնել աղմկային ֆոնի պայմաններում օգտակար ազդանշանի օպտիմալ
հայտնաբերման խնդիրների լուծման միասնական մոտեցման եղանակներին,

•

ուղենշել աղմկային սպեկտրոսկոպիսյի և դիագնոստիկայի տեսակները, զարգացման հեռանկարները
և կիրառական ուղղությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու աղմուկների առաջացման պատճառները, աղմուկների տեսակները, դրանց
նկարագրության հիմնական սկզբունքները, աղմկային ֆոնի պայմաններում ազդանշանի
հայտնաբերման հետ կապված խնդիրները,
2. մեկնաբանելու, պատահական պրոցեսների վերլուծության միասնական մոտեցման եղանակները,
3. լուսաբաննելու կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի աղմակային սպեկտրոսկոպիայի
զարգացման հեռանկարները և կիրառական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու աղմկային սպեկտրոսկոպիայի մասին իմացությունը ազդանշանի հայտնաբերման,
կիսահաղորդչային կառուցվածների և էլեկտրոնային սարքերի պարամետրերի թվային գնահատման
նպատակով,
2. վերլուծելու ֆիզիկական պրոցեսների բնույթը աղմուկների ուսումնասիրության և աղմկային
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով,
3. գնահատելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի առանձնահատկությունները, հիմնվելով աղմկային
մեթոդների վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու պատահական պրոցեսների մոդելների կառուցման ընթացքը և
ներկայացման փուլերը,
3. օգտվելու ցածր չափայնությամբ համակարգերի աղմկային բնութագրերի
առանձնահատկություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7: Պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների մեխանիզմները, կիսահաղորդիչներում աղմուկների
տեսակները և էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման մեխանիզմները, դրանց կապը
կիսահաղորդչի ծավալում և կիսահաղորդիչ-սահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա
ընթացող պրոցեսների հետ, աղմկային սպեկտրասկոպիայի և կիսահաղորդիչներում էլեկտրական
աղմուկների բնույթը:
Բ6: Պատահական պրոցեսների և հոսանքի ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդչային սարքերի ներքին
աղմուկների վերլուծոմ պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդների մշակում
և մոդելավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին,
3. ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները,
534

մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
4. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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հարց,

յուրաքանչյուրը`

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական պրոցեսների տեսության հիմնադրույթները:
2. Աղմուկների դասակարգում և նկարագրություն:
3. Աղմուկների սպեկտրալ-կորելացիոն վերլուծություն:
4. Պատահական ազդանշանների մոդելներ:
5. Աղմկային սպեկտրոսկոպիայի և դիագնոստիկայի սկզբունքները:
6. Գեներացրոն-ռեկոմբինացիոն աղմկային սպեկտրոսկոպիա:
7. Ֆլիկեր-աղմկային սպեկտրոսկոպիա:
8. Կիսահաղորդչային սարքերում ֆիզիկական պրոցեսների աղմկային ուսումնասիրություն:
9.Աղմակային մեթոդների կիառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sh. M. Kogan, Electronic noise and fluctuations in solids, Cambridge, 2010.
2. M. von Haartman, M. Ostling, Low-frequency noise in advansed MOS devices, Springer, 2007.
3. А.В. Якимов, Физика шумов и флуктуаций параметров, Нижний Новгород, 2013.
4. В. Жалуд, В.Н. Кулешов, Шумы в полупроводниковых устройствах, М., Сов. Радио, 1977.
5. С.Ф.Тимашев, Фликкер-шумовая спектроскопия: информация в хаотических сигналах, М., Физматлит,
2007.

1. 0503/Մ20

2. Ֆոտոընդունիչներ

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթի
կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքին,
• ծանոթացնել կիսահաղորդչային ֆոտուընդունիչների հիմնական տեսակներին և պարամետրերին,
• ծանոթացնել ֆոտոազդանշանի ներքին ուժեղացման մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների առանձնահատկությունները,
լուսաբանելու դրանց աշխատանքի սկզբունքը,
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2. ներկայացնելու պարզագույն կառուցվածքի ֆոտոընդունիչի պարամետրերի հաշվարկի մոդել,
3. մեկնաբանելու կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչների պարամետրերի սպեկտրալ
կախվածությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու սպեկտրի տարբեր տիրույթի կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչների
առանձնահատկությունների մասին իմացությունը և վերլուծելու ֆոտոընդունիչների աշխատանքի
սկզբունքը,
2. մշակելու պարզագույն կառուցվածքի ֆոտոընդունիչի պարամետրերի հաշվարկի մոդել,
3. գնահատելու առավելություններն ու օգտագործման հեռանկարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու պարզագույն կառուցվածքի ֆոտոընդունիչի պարամետրերի հաշվարկի
մոդելի փուլերը,
3. օգտվելու ֆոտոընդունիչների առանձնահատկություններից՝ օպտրոնային զույգերում դրանց
կիրառման նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Բ3: Կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և ճառագայթման մեխանիզմների և
առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների,
ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսություն, մասնակցում քննարկումներին, ինքնուրոյն
պարապմունքի ժամերին կիրառում դասախոսություններից ստացած գիտելիքները, դասախոսի հետ
մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
3. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ գնահատմամբ քննություն
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Դասապրոցեսի
մասնակցության համար տրվում է 3 միավոր։ Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթի կիսահաղորդչային
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ֆոտոընդունիչների տարատեսակները:
2. Ֆոտոդիմադրություններ, ֆոտոդիոդներ, ֆոտոտրանզիստորներ, դրանց աշխատանքի սկզբունքը:
3. Ֆոտոընդունիչների հիմնական պարամետրերը` ֆոտոզգայնություն, զգայնության կարմիր սահման,
ներքին աղմուկներ, հայտնաբերողունակություն:
4. Ֆոտոզգայնության և հայտնաբերողունակության արժեքների բարձրացման և ներքին աղմուկների
մակարդակի նվազեցման հարցերը:
5. Ֆոտոընդունիչների պատրաստման համար օգտագործվող հիմնական նյութերը, դրանց
էլեկտրաֆիզիկական և ֆոտոէլեկտրական հատկությունները:
6. Ֆոտոէլեկտրական ազդանշանի ներքին ուժեղացման մեխանիզմները:
7. Արեգակնային էլեմենտների աշխատանքը, տարատեսակները, արդյունավետության բարձրացման
ուղիները:
8. ՄԴԿ ֆոտոընդունիչ կառուցվածքներ, աշխատանքի սկզբունքը:
9. Լույսով հասցեագրվող պոտենցիոմետրիկ սենսորներ, աշխատանքի սկզբունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф.В. Гаспарян, З.Н. Адамян, В.М. Арутюнян. Кремниевые фвтвприемники. Изд-во ЕГУ, Ереван, 1989.
2. Полупроводниковые фотоприемники. Ультрафиолетовый, видимый и бкижний инфракрасный
диапазоны спектра. Под. Ред. В.И. Стафеева. М., Радио и связь, 1984.
3. Ժ.Գ. Դոխոլյան, Ս.Խ Խուդավերդյան: Օպտոէլեկտրոնային կենսաբժշկական սարքեր, Երևան, 1998.
4. Chapter 1: Spectral Properties of Semiconductor Photodiodes. By T. Saito. In: Advances in Photodiodes. Ed. By
G.F.D. Betta, 2011.
Հետազոտական կառուցամաս
1. 0503/Մ21
2. Գիտական սեմինար
4. 8 ժամ/շաբ.

3. 12
ECTS կրեդիտ
5. գործ.-8

6. 1-ին՝ աշնանային, 2-րդ՝ գարնանային,
7. Ստուգարք
3-րդ՝ աշնանային, 4-րդ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն կատարելու
մեթոդական և մեթոդաբանական առանձնահատկություններին,
• ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական
տվյալների ներկայացման ձևերին և առանձնահատկություններին,
• ուսանողներին ծանոթացնել կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին գիտական
զեկուցումներ պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկություններին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդական և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական
տվյալների ներկայացման ձևերին և առանձնահատկությունները,
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3. ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին
գիտական զեկուցումներ պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդական և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները,
2. կիրառելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական տվյալների
ներկայացման ձևերին և առանձնահատկությունները,
3. լուսաբանելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային
սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին գիտական զեկուցումներ
պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. արդյունավետ պլանավորելու հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական
տվյալների ներկայացման ձևերն և առանձնահատկությունները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: Հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային
սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկայում այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները:
Ա4: Գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները, տարատեսակ
տվիչների առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները:
Ա7: նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, մեխանիկական և օպտիկական
հատկությունները, էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության,
ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված սահմանափակումները,
նանոչափային համակարգերում էլեկտրական հոսանքի անցման մեխանիզմները, չափային քվանտացումը, նանոկառուցվածքների ստացման մեթոդները և կիրառության բնագավառները, դրանցում
ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, մոլեկուլային էլեկտրոնիկայի առանձնահատկությունները:
Բ6: Պատահական պրոցեսների և հոսանքի ֆլուկտուացիաների, կիսահաղորդչային սարքերի ներքին
աղմուկների վերլուծոմ պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդների մշակում
և մոդելավորում:
Գ1: Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել, կիրառել գիտելիքները գործնական
աշխատանքում, ձևակերպել և լուծել առանձին խնդրներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը լսարանում անց է կացնում սեմինարներ և քննարկումներ,
2. ուսանողները լսարանում մասնակցում է սեմինարներին և քննարկումներին, ինքնուրույն
պարապմունքի ժամերին կիրառում ստացած գիտելիքները, դասախոսի հետ մշակում և ներկայացնում
անհատական նախագծեր, մասնակցում քննարկումներին,
3. լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
538

Ստուգարք.
Նախատեսված է 4 ընթացիկ ստուգարքներ յորաքանչյուր կիսամյակում: Կարճ պատասխաններ պահանջող
հարցումներ, ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր (թղթի վրա կամ կոմպյուտերացված) :
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային սարքերի
հետազոտության բնագավառում գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդական և
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները:
2. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և օպտոէլեկտրոնային սարքերի
հետազոտության արդյունքում ստացված տեսական և փորձարարական տվյալների ներկայացման
ձևերին և առանձնահատկությունները:
3. Ներկայացնելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, կիսահաղորդչային միկրո-, նանո- և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքների մասին
գիտական զեկուցումներ պատրաստելու ձևերին և առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Е.Н. Бормонтов, Физика и метрология МДП-структур, Воронеж, 1997.
2. Е.Н. Бормонтов, М.Ю. Хухрянский, Моделирование поверхностных свойств полупроводников, Воронеж,
2002.
3. Моделирование физических явлений. Новосибирск, 1986.
4. Т.Е. Шуп. Прикладные численные методы в физике и технике. М: 1990.
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8. И.П. Степаненко Основы микроэлектроники, М., 2003.
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12. Chapter 1: Spectral Properties of Semiconductor Photodiodes. By T. Saito. In: Advances in Photodiodes. Ed. By
G.F.D. Betta, 2011.
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2. Մասնագիտական պրակտիկա

3. 6
ECTS կրեդիտ

5.

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում
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տարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի
տեխնոլոգիական հնարավորություններին,
• ուսանողներին ծանոթացնել ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած
գիտական չափիչ սարքավորումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող
գիտահետազոտական աշխատանքների բնույթը,
2. լուսաբանելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորությունները,
3. ներկայացնելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական
չափիչ սարքավորումների հնարավորություններին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորություններ մասին իմացությունը,
2. օգտագործելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորությունները,
3. օգտագործելու ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական
չափիչ սարքավորումների հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. օգտվելու Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորություններից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1: ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող գիտահետազոտական
աշխատանքների բնույթը:
Ա2: ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորությունները:
Ա3: ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական չափիչ
սարքավորումների հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսը ծանոթացնում և անց է կացնում քննարկումներ,
2. ուսանողները մասնակցում քննարկումներին, ինքնուրոյն պարապմունքի ժամերին կիրառում ստացած
գիտելիքները, դասախոսի հետ մշակում և ներկայացնում անհատական նախագծեր, մասնակցում
գիտահետազոտական աշխատանքներին և քննարկումներին,
3. ուսանողները տեղեկատվություն են հայթայթում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք.
Նախատեսված է ստուգումներ քննարկումների տեսքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում տարվող գիտահետազոտական
աշխատանքներ,
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2. ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնի տեխնոլոգիական
հնարավորություններ,
3. ԵՊՀ Կիսահաղորդչային սարքերի ևնանոտեխնոլոգիայի կենտրոնում եղած գիտական չափիչ
սարքավորումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Չի նախատեսվում:
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