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ՆԱԽԱԲԱՆ

Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի գործունեության
ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության բովանդակության և ուսման
բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն համազգային և տարածաշրջանային
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է,
որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է:
Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները
պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական
պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման նոր համակարգին անցնելը բխում է
Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում
կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման
գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն
ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ առաջարկվող
կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը, հիմնավորված կերպով
թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը, կրճատվել դասավանդվող առարկաների
քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական
աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS)
հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման
գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական
աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
–3–

Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային բարձր չափորոշիչների պահպանման և
ուսման որակի բարձրացման նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր
շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը պարունակում է
ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների,
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման
նոր կարգի, ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված
կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ

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

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

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

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

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

համաձայն

ԵՊՀ-ում

ավարտական

աշխատանքի

և

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման և գնահատման կարգերի:

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

կրթական

(ուսումնական

ծրագրի

մոդուլների)

ուսումնական

պլանով

աշխատածավալից,

նախատեսված

պարապմունքի

ձևից,

դասընթացների
դասավանդման

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

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

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

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած

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

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

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական

նյութի

յուրացման

աստիճանը

որոշող

2

ընթացիկ

քննությունների

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

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

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

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

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթաց2

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

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

Ուսանողը

և

դասախոսը

պետք

է

պահպանեն

քննական

տետրում

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

դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ

քննությունները հանձնելուց

հետո,

եթե

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

եզրափակիչ

քննությանը,

հետևաբար

նաև

լուծարքային

շրջանին

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

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

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

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

ուսանողի

համար

լրացվում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

որտեղ

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

∑ Îñ»¹Çï

։
i

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

,

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

ìØ ։
¶Î

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

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

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

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

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

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

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

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

և

պարտքերի

մարման

առաջադիմություն

յուրաքանչյուր

ունեցող

շրջանից

ուսանողների`

հետո

ակադեմիական

համալսարանից

հեռացման

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

անբավարար

առաջադիմության

պատճառով:

Հեռացված

ուսանողը

վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով
մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1.

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

5.2.

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

դեպքում՝

համապատասխան

հիմքերը,

ընդհանուր

մրցույթից

դուրս

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

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

վերաբերող

դիմումները,

գրությունները

և

համալսարանական

ու

ֆա-

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

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

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) առաջարկվող

կրթական

ծրագրերը,

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցը

և

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

դասընթացի

նկարագրությունը`

դասընթացի

անվանումը

և

նույնացման

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

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

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

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

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

է դասընթացի կամ դասընթացների

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

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

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

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

նպատակով

նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ
են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
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12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին,
վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի
շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

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

մասնագիտական

ուսուցումը

համատեղելու

երկրորդ

մասնագիտական

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

ԵՊՀ

ուսումնական,

գրադարանից,
գիտական,

լաբորատորիաներից,

բուժական,

տեղեկատվական

մարզական,

պահոցներից,

առողջարանային,

ուսումնա-

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

մարմնի

ակադեմիական

սահմանած

արձակուրդ՝

կարգով,

մինչև

մեկ

անհրաժեշտության
տարի

ժամկետով,

դեպքում,

ստանալու

բացառությամբ

ՀՀ

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

փոխանակման

և/կամ

ակադեմիական

շարժունության

ծրագրերի

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

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

ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

Երևան 2007
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36

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

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

4

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

կրեդիտային համակարգում`

գործառույթների

և

ընթացակարգերի

իրականացման

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

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

Կարողությունը

գիտելիքի,

ընկալման,

ունակությունների

և

հմտությունների

դինամիկ

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

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

3.

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

4.

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

5.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
−

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

5

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
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այդ

թվում`

մասնակցությունը

պարապմունքներին,
ավարտական

լաբորատոր

աշխատանքների

դասախոսություններին,
աշխատանքներին
կատարումը,

և

սեմինար

և

պրակտիկաներին,

քննություններին

գործնական
կուրսային

և

նախապատրաստվելը

և

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
−

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

−

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

−

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

−

կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած

−

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

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

Կրեդիտային

համակարգը

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման,

ակադեմիական

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

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

8.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի հատկանիշներն են.
−

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

−

կրեդիտներ

հատկացվում

են

կրթական

ծրագրի`

գնահատման

ենթակա

բոլոր

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներին և այլն։
−

կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի
նպատակը

և

ավարտական

պահանջները,

դասընթացների

համառոտագրերը,

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

հավատարմագրված

բուհերում

և/կամ

կրթական

ծրագրերում

ստացված

կրեդիտները

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

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

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

2.

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա)

կրեդիտների

փոխանցում,

ինչը

ենթադրում

է

ուսումնական

ծրագրի

բոլոր

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

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

3.
−

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

կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ,

պրակտիկաներ

և

այլն)

աշխատածավալներն արտահայտված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
−

կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով
կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի
ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

4.
−

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

յուրացման

հաջորդականությունը

սահմանափակվում

է

միայն

դասընթացների

նախապայմաններով,
−

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

−

ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,

−

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

−

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

5.

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

6.

6

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

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

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

2.

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

3.

Ուսումնական տարվա
ուսումնական

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

պարապմունքներին։

Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային։
4.

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

5.

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

6.

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

7.

Բացառիկ

դեպքերում,

ուսման

բարձր

առաջադիմություն

ցուցաբերած

ուսանողը

համապատասխան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով
սահմանված

կրթական

արդյունքին

հասնելու

համար

միջին

ուսանողից

պահանջվող

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից8։
2.

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

3.

Դասընթացը մշակող ուսումնական ստորաբաժանումը այնպես է պլանավորում ուսանողի
ուսումնական

աշխատանքը,

որ

դրա

կատարման

համար

պահանջվող

ժամաքանակը

համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
4.

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

7
8

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

Ուսանողի

կողմից

կարողությունների

ծրագրի
ձեռքբերումը

ընդհանուր

կրթական

հաստատվում

է

արդյունքներին

ավարտական

համապատասխան

աշխատանքի

(նախագիծ,

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

ավարտական

(պետական)

քննությամբ,

որը

չի

կրկնում

կիսամյակային

քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները
1.

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

2.

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

3.

Բոլոր երեք աստիճանների կրթական ծրագրերում9 ներառված դասընթացները կամ կրթական

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

4.4. Գնահատման համակարգը
1.

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

2.

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

միավորները10`

միևնույն

ծրագրում

ընդգրկված

տարբեր

ուսումնական

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար։
3.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի
միջին

որակական

գնահատականը

կիսամյակի

և

ուսումնառության

ցանկացած

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման համար։
4.

Գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշագրումով տարբերակված

5.

Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից (ստուգարք կամ տարբերակված

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

ավարտից

հետո`

առանձին

քննաշրջաններում

կազմակերպվող

11

քննությունների օգնությամբ ։

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

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

9

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

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

3.

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

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր

փոփոխություններից։
4.

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

5.

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

6.

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

7.

Վարկանիշային միավորը բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող

8.

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

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

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

10.

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

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

Մասնագիտության

ուսումնական

ծրագիրը

(պլանը)

ներկայացվում

է

համապատասխան

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

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

12

Տես ակադեմիական տեղեկագրի օրինակելի ձևը։
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3.

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

4.

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

են

տվյալ

աստիճանի

կրթական

բոլոր

մասնագիտությունների

համար

և

մասնագիտական ավարտական պահանջներ, որոնք վերաբերում են միայն առանձին մասնագիտություններին։

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1.

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

2.

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

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

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

2.

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է բուհում իրականացվող կրթական ծրագրերի

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

գործընթացի
կրեդիտների

ժամանակացույցը,
կուտակման,

հիմնական

պաշտոնական

ներբուհական

ճանաչման

և

կանոնները
փոխանցման

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

և

նախանշված

ելքային

արդյունքները,

կրթությունը

շարունակելու

հնարավորությունները, ծրագրի կառուցվածքը կրեդիտներով, քննական և գնահատման
կանոնները,

ավարտական

ատեստավորման

ձևը,

պրակտիկաների

վերաբերյալ

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

խնդիրներն`

կարողություններով,

արտահայտված

համառոտագիրը
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կրթական

(հակիրճ

արդյունքներով

բովանդակությունը),

և

սպասվող

անհրաժեշտ

նախապայմանները,

երաշխավորվող

գրականությունը,

ուսուցման

և

գնահատման

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

պայմանները,

միջազգային

կրթական

ծրագրերը,

լեզվական

գործող

դասընթացները և այլն,
- նյութական

օգնության

հնարավորությունները,

ուսման

վարձերի

զեղչման

և

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

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը
1.

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

2.

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

և

քննությունների

ժամանակացույցը,

որը

տեղեկատվություն

է

տալիս

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

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին
1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

օգտագործվում

են

համապատասխան

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

Ուսումնառության

անհատական

ծրագիրը

կազմելիս

ուսանողի

համար

ելակետային

փաստաթուղթ է ծառայում դասընթացների տեղեկագիրքը։
3.

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

ուսումնառության

սկզբում

ուսանողն

ուսումնական

խորհրդատուի

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

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

13

Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի վերաբերյալ տե’ս ստորև։
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5.

Անհատական ծրագրում նշված դասընթացներում ընդգրկվելու համար ուսանողը սահմանված

6.

Դասընթացներին գրանցման գործընթացը կարող է սկսել նախորդ կիսամյակում և շարունակվում

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

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը

մշակում է բուհը։

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

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

14.

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

15.

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

16.

Բուհում

կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

բացակայության

դեպքում

գործում

են

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

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, փորձաշրջանի

2.

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`

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

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

4.

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

5.

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

6.

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

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
1.

Դրական գնահատված դասընթացի քննության վերահանձնում չի թույլատրվում։

2.

Անբավարար գնահատված դասընթացի վերահանձնման կարգը սահմանում է բուհը։

3.

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

4.

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

5.

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

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

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

2.

Կրեդիտները

փոխանցելի

են

ուսումնական

ծրագրերի

և

բուհերի

միջև,

եթե

դրանք

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

Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 5.2, կետ 2։

– 33 –

բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները
համարժեք են։
3.

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

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

շրջանավարտների

աստիճանաշնորհումը

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

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

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

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

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը
1.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերը

կազմելու

և

ուսման

ընթացքում

նրանց

աջակցելու

նպատակով

բուհերի

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

2)

կազմել

և

հրապարակել

(տպագիր

և/կամ

էլեկտրոնային

տարբերակով)

տեղեկագրքում

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

ապահովել դասընթացներին ուսանողների գրանցման

և ընդգրկման (այդ թվում` ինտերնետի

օգնությամբ) գործընթացը,
4)

ապահովել

դասընթացների

և

դրանց

առանձին

բաղադրամասերի

ուսումնական

հոսքերի

ձևավորումը և պարապմունքների կազմակերպումը,
5)

գրանցել և հսկել ուսանողների դասահաճախումները,

6)

ապահովել

քննական

արդյունքների

ամփոփագրերի

մուտքագրումն

պատրաստումը,

ուսանողների

տրամադրումը

ակադեմիական

և

քննությունների

տվյալների

միասնական

(էլեկտրոնային) բազայում,
7)

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

8)

համապատասխան

ուսումնական

ստորաբաժանումներին

(ֆակուլտետներին)

տրամադրել

9)

ուսումնական ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացնել ավարտական պահանջների

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

ժամանակացույցեր)

և

մեթոդական

(դասընթացների

տեղեկագիրք)

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

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ

կրեդիտային

համակարգով

ուսուցման

կարգին

և

ուսումնառության

իր

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

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

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

պարտադիր

և

ոչ

պարտադիր

դասընթացներ`

ուսումնական

ծրագրի

պահանջներին համապատասխան,
- միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում
կատարելու ընտրություն` ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի
կայացման ժամանակացույցից,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ
դասընթաց, որը դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի կանոններով սահմանված
կարգով,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում
ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ`
օտարերկրյա),
- փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ կառավարության
սահմանած կարգի,
- ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու ուսումնառությունը բուհում,
- հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` կազմված
ուսումնառության լրիվ կամ որևէ շրջանի համար։

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

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

2.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծության և առանձին դասընթացներին ուսանողների գրանցման տարիների
ընթացքում կուտակված վիճակագրական տվյալների հիման վրա բուհը կազմում է ինչպես հաջորդ
ուստարվա ուսումնական բեռնվածությունը, այնպես էլ դասընթացների ու քննությունների
ժամանակացույցերն ըստ կիսամյակների։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Ֆարմացիայի ինստիտուտը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում`
«Ֆարմացիա» մասնագիտության գծով.

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` 1.հումանիտար և սոցիալտնտեսագիտական, 2.մաթեմատիկական և բնագիտական, 3.ընդհանուր մասնագիտական և 4.հատուկ
մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև 5.կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր
կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36

16

Պարտադիր

20

11

Կամընտրական

16

5

8

3

8

3

Ընդհանուր մասնագիտական

142

33

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ

19

4

35

7

240

63

Կրթամաս
Հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Մաթեմատիկական և բնագիտական

Պարտադիր

Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

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

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

67 ժամ*

65 ժամ*

59 ժամ

27 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

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

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը ներառում է

– 38 –

կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում
նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

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

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)1

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1401/Բ01

Հայոց լեզու և գրականություն-1

2

30 (0/30/0)

1

Ստուգարք

Հայոց լեզու և գրականություն-2

2

30 (0/30/0)

2

Առանց ընթ.
գնահ.

Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2

4
4

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

1
2

Ստուգարք
Ստուգարք

Հայոց պատմության
հիմնահարցեր-1

2

30(24/6/0)

1

Ստուգարք

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

30 (24/6/0)

2

Առանց ընթ.
գնահ.

1302/Բ01

Փիլիսոփայության
հիմունքներ

4

60 (46/14/0)

4

Առանց ընթ.
գնահ.

0001

Ֆիզդաստիարակություն

–

120 (0/120/0)

1, 2, 3, 4

Ստուգարք

1401/Բ02

1704/Բ01
1704/Բ02
1106/Բ01
1106/Բ02

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

1602/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ01
1602/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ02
1602/Բ03
1604/Բ03
1608/Բ03
1704/Բ03
1001/Բ01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Օտար լեզու-12

4

60 (0/60/0)

1

Ստուգարք

Օտար լեզու-22

4

60 (0/60/0)

2

Ստուգարք

4

60 (0/60/0)

3

Առանց ընթ.
գնահ.

2

30 (30/0/0)

3

Ստուգարք

2

30 (30/0/0)

4

Ստուգարք

Մոդուլ-դասընթաց

Լրացուցիչ լեզվական
դասընթաց (Ռուսաց լեզու-3 կամ Օտար լեզու32)
Տնտեսագիտություն

1202/Բ01

Քաղաքագիտություն

1901/Բ01

Իրավագիտություն

1107/Բ01

Մշակութաբանություն

2101/Բ01

Կրոնների պատմություն

1

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

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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1.2. Մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամասի պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է
ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30 (6/24/0)

1

Ստուգարք

0002/Բ01 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում
բնակչության
առաջին
բուժօգնություն

4

60 (30/30/0)

5

Ստուգարք

0608/Բ01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

30 (30/0/0)

1

Ստուգարք

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

2301/Բ01 Համակարգչից
հմտություններ

օգտվելու

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

«Ֆարմացիա» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

60 (30/0/30)

1

Եզ. գնահ.

0611/Բ01

Ընդհանուր և
անօրգանական քիմիա
Կենսաբանություն

4

60 (30/0/30)

1

Եզ. գնահ.

1406/Բ01

Լատիներեն

4

60 (0/60/0)

1

Եզ. գնահ.

0102/Բ01

Մաթեմատիկա

3

45 (15/30/0)

1

Առ. եզ.
գնահ.

0611/Բ02

Բուսաբանություն

7

120 (60/0/60)

2

Եզ. գնահ.

3

45 (30/0/15)

2

Առ. եզ.
գնահ.

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0608/Բ15

0706/Բ01

Մարդու անատոմիա

0608/Բ04

Անալիտիկ քիմիա-1

4

60 (30/0/30)

2

Եզ. գնահ.

0603/Բ19

Օրգանական քիմիա-1

5

75 (30/0/45)

2

Եզ. գնահ.

0706/Բ02

Նորմալ ֆիզիոլոգիա

3

45 (30/0/15)

3

Առ. ընթ.
գնահ.

0410/Բ01

Ֆիզիկա

4

60 (30/0/30)

3

Եզ. գնահ.

0604/Բ01

Ֆիզիկական և
կոլոիդային քիմիա

5

75 (30/0/45)

3

Եզ. գնահ.

0610/Բ01 Թունաբանական քիմիա-1

4

60 (30/0/30)

3

Եզ. գնահ.

0709/Բ01

Մանրէաբանություն-1

3

45 (15/0/30)

3

Առ. եզ.
գնահ.

0610/Բ02

Անալիտիկ քիմիա-2

4

60 (30/0/30)

3

Առ. եզ.
գնահ.
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0610/Բ03

Կենսօրգանական քիմիա

4

60(30/0/30)

3

Առ. եզ.
գնահ.

0610/Բ04

Ֆարմքիմիա-1

4

60 (30/0/30)

4

Եզ. գնահ.

0611/Բ03

Դեղաբանություն-1

6

90 (30/30/30)

4

Եզ. գնահ.

0610/Բ05

Թունաբանական քիմիա2
Մանրէաբանություն-2
(իմունոլոգիա,
վիրուսոլոգիա)
Օրգանական քիմիա-2
(ԲՄՔ)

4

60 (30/0/30)

4

Եզ. գնահ.

4

60 (30/0/30)

4

Առ. եզ.
գնահ.

4

60 (30/0/30)

4

Եզ. գնահ.

0611/Բ05

Դեղաբանություն-2

5

60(30/30/0)

5

Եզ. գնահ.

0610/Բ07

Կենսատեխնոլոգիա

4

60 (30/0/30)

5

Եզ. գնահ.

5

75 (30/0/45)

5

Առ. եզ.
գնահ.

4

60 (30/0/30)

5

Առ. ընթ.
գնահ.

5

75 (30/0/45)

5

Եզ. գնահ.

4

60 (30/0/30)

6

Եզ. գնահ.

5

75 (30/0/45)

6

Առ. եզ.
գնահ.

Ֆարմտեխնոլոգիա-2
(դեղատնային)
Ախտաբանական
ֆիզիոլոգիա

6

90(30/0/60)

6

Եզ. գնահ.

6

75 (45/30/0)

6

Առ. ընթ.
գնահ.

Ընդհանուր հիգիենա

4

60 (30/0/30)

7

Եզ. գնահ.

5

60 (30/30/0)

7

Եզ. գնահ.

2

30 (15/15/0)

7

Առ. եզ.
գնահ.

4

60(30/0/30)

7

Եզ. գնահ.

0611/Բ04
0610/Բ06

0610/Բ08
0709/Բ01
0609/Բ01
0611/Բ06
0610/Բ09
0609/Բ02
0611/Բ07
0611/Բ08
0610/Բ10
0611/Բ09
0609/Բ03

Ֆարմքիմիա-2
Կենսաքիմիա-1
Ֆարմտեխնոլոգիա-1
(գործարանային)
Կենսաքիմիա-2
Ֆարմքիմիա-3

Դեղարտադրության
ստանդարտիզացում և
GMP համակարգ
Բիոէթիկա
Ֆարմտեխնոլոգիա-3
(դեղերի
անհամատեղելիություն)

2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված
է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի
նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը
կազմում է 19 կրեդիտ ։

Թվանիշ

0609/Բ04

Մոդուլ-դասընթաց

Դեղագիտության
կառավարում և
էկոնոմիկա-1

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

75 (30/45/0)

5

Եզ. գնահ.
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0610/Բ11
0609/Բ05
0610/Բ12

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

4

60 (30/0/30)

6

Առ. եզ.
գնահ.

5

60 (30/30/0)

6

Եզ. գնահ.

4

60(30/0/30)

7

Եզ. գնահ.

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

Թվանիշ

0703/Բ03
0610/Բ13
0609/Բ06
0610/Բ14
0610/Բ15
0610/Բ16
0610/Բ17

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Ուսումնական պրակտիկա
2 շաբաթ
Արտադրական պրակտիկա
5 շաբաթ
Արտադրական պրակտիկա
8 շաբաթ

2

2

Ստուգարք

5

7

Ստուգարք

8

8

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք-1

2

6

Կուրսային աշխատանք-2

2

7

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Ավարտական աշխատանք

12

8

Մոդուլ
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Առ. ընթ.
գնահ.
Առ. ընթ.
գնահ.
Առ. ընթ.
գնահ.
Առ. ընթ.
գնահ.

Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

– 43 –

1.

Տեղեկագրքի նպատակը

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

Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/Բ01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների
վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները.
կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ, գրական հայերենով
շարադրել մտքերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Հայերենի տեղը
աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա
3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ. հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա
4`Բառագիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը։ Թեմա 5` Բառապաշար. Դասակարգման
սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։
Թեմա 6` Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 7` 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8` Հայ հին և
միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝
եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/Բ02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և
շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի
թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3`Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4`
Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնությանն ու խնդրառությանը
առնչվող սխալների վերացում։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն.
փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8` Ժամա-
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նակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա
10`Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա
11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա 12` Հայ
նորագույն և արդի գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, որից առաջ ուսանողները գրում են քննական թելադրություն (3
միավոր): Մնացած 17 միավորը բաշխվում է հետևյալ ձևով։ Բանավոր քննության հարցատոմսը
պարունակում է երկու տեսական հարց և մեկ գործնական առաջադրանք՝ համապատասխանաբար 6, 6, 5
միավոր արժեքով:
1704/Բ01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները` հաղորդակցվելու համար
լեզվական տարբեր ոլորտներում ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական
բնույթի տեքստ ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և
հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2 Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին,
բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը: Թեմա 3 Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական
միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 4
Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները /բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/,
նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և
հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների վրա:
1704/Բ02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման
ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը` հաղորդակցվելու համար լեզվական
տարբեր ոլորտներում ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. կկարողանա
վերարտադրել
մասնագիտական
տեքստը,
նաև
ներկայացնել
բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն:

– 46 –

նրա

Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը: Թեմա 2 Ձևաբանություն.
խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը: Թեմա 3
Շարահյուսություն. Միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը: Բարդ
նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4 Ուղղագրություն. ուղղագրության
հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5 Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ
մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական
կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական
աշխատանքների արդյունքների վրա:
1106/Բ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (ընդհանուր 24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին հայոց
պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և
սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը
դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին
շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և
բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի
պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը:
Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դ: Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում:
Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
1106//Բ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (ընդհանուր 24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց
պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգայինազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության
վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա
վերլուծել
հայ
ազգային-ազատագրական
շարժման
կարևորագույն
իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և
դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական
գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ
դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգայինազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու
կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական
զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում:
Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում:
Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը 19181920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 7, 7, 6 միավոր
արժեքով:
1302/Բ01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (ընդհանուր 46 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական
զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին
մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի
ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական,
քաղաքական
մշակութային
և
մարդաբանական
պատկերացումների,
տեխնածին
քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և
գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա
3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատ-կությունները: Թեմա
4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5 Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու
փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության
փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական
ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա
10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի դեպքում:
Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու
հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:

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

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել)։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը,
2. կսովորի անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող երևույթները,
3. ձեռք կբերի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական առանձնահատկությունները, նախադասության
հնչերանգը: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում,
բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը,
նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը, հանրամշակութային
երևույթներ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
1602/Բ02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում`
հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութը` հիմնվելով
հաղորդակցական սկզբունքի վրա,
2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ,
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը,
տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից,
4. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու խոսքի առոգանությունը, ուղղագրական
հիմնական կանոնները: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. Վերարտադրողական և
ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի
հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր
ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: Թեմա 5` Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական
համակարգ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
1604/Բ01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները
գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և բառագիտության բնագավառներում և
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այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնա-հատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն
բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական
տառադարձություն:
Գերմաներենի
ձայնավորական
և
բաղաձայնական
համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ
նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ
բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան»,
«Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1604/Բ02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին փուլում ձեռք բերած
գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել
թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և
տեքստերի վերարտադրման նպատակով։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները, որոնք
ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է մասնագիտական
ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերարտադրություն և կգրի
փոխադրություններ ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և
անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների
դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ
ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցաց նյութի հիման վրա:
1608/Բ01. Ֆրանսերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն (Français professionnel)
հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի
ընդունելության քննություն), ինչպես նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français général) տեխնիկական և
բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերեն լեզվից ընդունելության
քննություն)։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆրանսերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: Թեմա
2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում:
Թեմա 3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցաց նյութի հիման վրա:
1608/Բ02. Ֆրանսերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն (Français professionnel)
հումանիտար և սոց. գիտություների ֆակուլտետներում, ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության
զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալում և
վերարտադրում: Թեմա 3` Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցաց նյութի հիման վրա:
1704/Բ03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա
տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շարահյուսական
կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական և

– 51 –

շարահյուսական: Թեմա 2 Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական խնդիրներ: Թեմա 4 Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կառուցման
հիմնական սկզբունքներ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց.
1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը /մասնագիտական տեքստի թարգմանություն
հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:
1602/Բ03. Անգլերեն լեզու – 3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը,
մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից
օգտվելու հմտությունների զարգացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի հիմնական բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններին,
3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և հակառակը,
4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3` գործարար
նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4` Առաջարկվող
թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային արժեքներ, 21-րդ դար` նոր
մարտահրավերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում, հայրենիք և
հայրենասիրություն և այլն:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 7,
6 և 7 միավոր:
1604/Բ03. Գերմաներեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կրթական մակարդակում
ուսանողների
գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից
և ապահովել անհրաժեշտ
գիտելիքներ
համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես ընդհանուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի տեքստեր: Այստեղ նկատի է
առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների,
պատումների և հարցադրումների նյութի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2`
Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և
միանդամ կրավորական կառույցները: Թեմա 3` Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակ-
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ները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի
խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր: Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով; երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը;
երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1608/Բ03. Ֆրանսերեն լեզու – 3

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
3–րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական ֆրանսերեն (Français
professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
2. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական մասնագիտական
բառապաշարին և տերմիններին,
3. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին առնչվող թեմաների
շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական քննարկում
կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր: Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով; երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական
տեքստը;երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1001/Բ01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

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

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

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու
մշակույթի
ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2 Իրավունք: Թեմա 3 Իրավական կարգավորման
կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 4 Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5 Իրավունքի
համակարգը: Թեմա 6 Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9 Սահմանադրական իրավունք: Թեմա
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10 Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 11-16 Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա
17 Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18 Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19 Էկոլոգիական իրավունք:
Թեմա 20 Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23 Դատավարական իրավունք: Թեմա 24 Միջազգային իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց (նախապես տրամարդված
հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
1107/Բ01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում
մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ
ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ
գիտելիքներ
կունենա
գիտության
մեջ
«մշակույթ»
հասկացության
ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման
և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային
գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից
մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
2101/Բ01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

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

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

2301/Բ01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (ընդհանուր 6 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական
պարապմունք), 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց
տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ
հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները,
2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք են տեքստային և
գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը, Windows
օպերացիոն համակարգի և Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն
համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի
գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3` Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա 4` Microsoft
PowerPoint ներկայացման ստեղծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, որոնք
հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա:
0002/Բ01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն 4 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ,
արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում,
ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ և այլն և
պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին և մինչբժշկական օգնության
ցուցաբերում, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում
և
պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու
մեթոդները: Կկարողանա ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2 ԱԻ-ները, նրանց
բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3 Բնակչության գործողությունները
ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4
Հակառակորդի հարձակման
ժամանակակից միջոցների բնութագրերը,նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա
5`Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա 6 ԱԻ-ի և
պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգե-բանական պատրաստվածության հիմնական
ուղղությունները: Թեմա 7 Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը: Թեմա 8 Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական
օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 9 Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների
պայմաններում: Թեմա 10 Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 11 Հակահամաճարակային
միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 12 Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց` երկուսը
տեսական, մեկը գործնական:
0607/Բ01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

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

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
0608/Բ15. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա (4 կրեդիտ )
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Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անօրգանական քիմիայի տեսական,
գործնական
և
լաբորատոր
ուսուցման
սկզբունքները,
ընդհանուր
քիմիայի
հիմնարար
հասկացությունները, կարևոր օրինաչափությունները և տարրերի քիմիայի հիմնական միացությունները`
ստացումը, հատկությունները և կիրառման հնարավորությունները դեղագործության բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի տեսական հիմնադրույթները,
2. կհասկանա առարկայի հիմնախնդիրները և կտիրապետի դրանց,
3. կկարողանա
կատարել
փորձարարական
աշխատանքներ
և
համապատասխան
վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա առարկայի հիմնական հաս-կացությունները,
առանձնահատկությունները, օրենքները: Թեմա 2 Ատոմի կառուցվածք, քիմիական կապ,
արժեքականություն, քիմիական գործընթացների օրինաչափությունները, զանազան գործոնների
ազդեցությունը: Թեմա 3 Անօրգանական միացությունների և նյութերի ստացումը, հատկությունները և կիրառումը: Թեմա 4 Բժշկության և դեղագործության հետ առնչվող տարրերի, դրանց միացությունների
քիմիան`
միացությունների
կառուցվածքը,
ստացումը,
հատկությունները,
կիրառման
հնարավորությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

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

արժեքով:

Հարցատոմսը

0611/Բ01.Կենսաբանություն (4կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
կենսաբանության
հիմունքներին,
ուսումնասիրման ժամանակակից մոլեկուլային մեթոդներին, նվաճումներին և դրանց կիրառական
նշանակությանը, մասնավորապես դեղաբանության և կենսաբժշկագիտության բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդներին,
2. Կիրականացնի ժամանակակից գիտահետազոտական աշխատանք,
3. Կկարողանա կիրառել ընդհանրական տեսական գիտելիքները գործնականում,
4. Ունակ
կլինի
կենսաբանության
ոլորտում
դասավանդել
և
անցկացնել
տարբեր
հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Կենսաբանությունը որպես գիտություն, զարգացման պատմությունը, դասական և ժամանակակից
մոլեկուլային մեթոդները:
Պրոկարիոտներ և էուկարիոտներ, կյանքի հիմնական ձևերը,
թագավորությունները: Կենդանի նյութի կազմավորման մակարդակները, սնուցման հիմնական ձևերը և
տիպերը: Պրո- և էուկարիոտ բջիջ, կառուցվածքը: Բջջի բաժանում, միտոզ, մեյոզ: Բակտերիալ, սնկային,
բուսական և կենդանական բջիջ, դրանց համեմատական նկարագիրը: Նուկլեինաթթուներ, ԴՆԹ, ՌՆԹ,
կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Տրանսկրիպցիա, տրանսլյացիա: Գենոմի կառուցվածքը, բնական և
արհեստական փոփոխությունները: Տրանսֆորմացիա, տրանսդուկցիա, կոնյուգացիա: Ռեկոմբինանտ
ԴՆԹ տեխնոլոգիաներ, նոր սերնդի Ռ-ԴՆԹ դեղամիջոցներ: Կարգաբանության հիմունքները, դասական՝
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Լինեյան և ժամանակակից՝ մոլեկուլային կարգաբանություն, կիրառվող ԴՆԹ-մեթոդները: Կլադիստիկա,
ֆիլոգենետիկական Կյանքի ծառ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որը կգնահատվի
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5):

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1406/Β01. Լատիներեն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լատինական այբբուբենին, քերականությանը
(առաջին, երկրորդ, երրորդ հոլովումներ, բայի սահմանական և ստորադասական ներկա ժամանակներ)
այդ հոլովումներին պատկանող գոյականներին, այդ քերականության շրջանակներում քիմիական, դեղաբանական, կազմախոսական, ախտաբանական տերմինաբանությանը, հմտացնել պարզագույն
շարույթներ կազմելու մեջ, որոնք կիրառվում են տարբեր գիտական անվանակարգեր կազմելիս:
Ուսանողների մեջ հիմնավորապես ամրակայել իրենց մասնագիտության համար անշրջանցելի
նշանակություն ունեցող քիմիական, դեղաբանական, կազմախոսական, ախտաբանական, բուսաբանական, գիտական ոլորտներին պատկանող միջազգային տերմինաբանությունը և նրա յուրաքանչյուր
անդամի հայկական զուգահեռը: Ուսանողներին հմուտ դարձնել լատիներեն պարզագույն
շարահյուսական կառույցներ կազմելու և հատկապես դեղատոմս գրելու մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առաջին, երկրորդ և երրորդ հոլովման պատկանող դեղագիտության համար անհրաժեշտ
քիմիական, դեղանվանական, կազմախոսական, ախտաբանական և բուսաբանական անհրաժեշտ
նվազագույն բառապաշարը,
2. կկողմնորոշվի լատինական պարզագույն շարույթների կազմության մեջ,
3. կկարողանա լատիներեն լեզվով բժշկագիտական և դեղագիտական տեքստեր կարդալ և
հասկանալ:
4. կկարողանա ոչ միայն ճիշտ կողմնորոշվել իր մասնագիտական գիտակարգերում, այլև մտքի
ճիշտ և սեղմ ձևակերպման հմտություն ձեռք կբերի ինչպես լատիներենով, այնպես էլ իր մայրենի
լեզվով,
5. կկարողանա դեղատոմս գրել և կարդալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Լատիներեն լեզվի և նրա միջազգային դերի համառոտագույն ակնարկ: Այբբուբենը և
ուղղագրական կանոնները: Հունական փոխառությունները: Թեմա 2
Լատիներենի հոլովման
համակարգը: Թեմա 3 Ակնարկ բայական խոնարհման համակարգի մասին: Թեմա 4 Թվանուններ`
հունական և լատինական: Թեմա 5 Ածականներ և դերբայներ: Թևավոր խոսքեր: Թեմա 6 Լատիներենի
հոլովման համակարգը (չորրորդ և հինգերորդ հոլո-վումներ): Ածականների համեմատության
աստիճանները: Տարահիմք կազմու-թյուններ: Բայի հրամայական եղանակը: Արգելական հրամայական:
Հորդորա-կան հրահանգ: Թեմա 7 Դեղատոմսը որպես լակոնիկ տեքստ: Կայունացած անկախ
հրահանգներ և այլ մանրամասներ դեղատոմսում: Թեմա 8 Հունական արմատներն ախտաբանական
տերմինաբանության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

քննությունը

բանավոր

է՝

10

միավոր
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առավելագույն

արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0102/Բ01. Մաթեմատիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հաշվի տարրերը
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ուղղի և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները, հաջորդականության և ֆունկցիայի
սահմանների,
անընդհատ,
դիֆերենցելի
և
ինտեգրելի
ֆունկցիաների
հիմնական
հատկությունները,
2. կհասկանա վերլուծական երկրաչափության և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի
հիմնական գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների հետ, որոշել երկրորդ կարգի կորի
տեսակը, հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները, ֆունկցիայի ածանցյալը և
ինտեգրալը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կոորդինատային հարթություն, ուղիղ գիծ, երկրորդ կարգի կորեր։ Գործողություններ
վեկտորների հետ, սկալյար արտադրյալ, վեկտորների կազմած անկյունը։ Թեմա 2 Գծային
հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։Թեմա 3 Թվային ֆունկցիաների
հատկությունները։
Տարրական
ֆունկցիաներ։Թեմա
4
Հաջորդականության
սահման,
հատկությունները։Թեմա 5 Ֆունկցիայի սահման և անընդհատություն, հատկությունները։ Թեմա 6 Ֆունկցիայի ածանցյալ, ածանցման կանոնները։ Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով։ Թեմա 7
Նախնական ֆունկցիա, անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, փոփոխականի փոխարինման և մասերով
ինտեգրման բանաձևերը։ Մակերեսի հաշվումը որոշյալ ինտեգրալի միջոցով։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëïáõ·áõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 4 Ñ³ñó: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0611/Բ02. Բուսաբանություն (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բուսաբանության հիմունքներին, ժամանակակից
մեթոդներին,
նվաճումներին,
բարձրակագ
և
ստորակարգ
բույսերի
կենսաբանական
առանձնահատկություններին, կարգաբանությանը, կիրառական նշանակությանը, ցածրակարգ բույսերին,
սնկաբանության,
ջրիմուռաբանության,
քարաքոսաբանության
հիմունքներին,
ժամանակակից
մեթոդներին, նվաճումներին, ստորակարգ բույսերի կենսաբանական առանձնահատկություններին,
կարգաբանությանը և կիրառական նշանակությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի դաշտային և լաբորատոր ուսումնասիրման մեթոդների,
2. կիրականացնի ժամանակակից գիտահետազոտական աշխատանք,
3. կկարողանա կիրառել ընդհանրական տեսական գիտելիքները գործնականում,
4. կկարողանա բուսաբանության տարբեր ոլորտներում՝ սնկաբանության, ջրիմուռաբանության և
այլն դասավանդել և հետազոտել
Բովանդակությունը.
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Բուսաբանությունը որպես գիտություն, զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները և
ոլորտները, ուսումնասիրման դասական և ժամանակակից մեթոդները: Բույսերը որպես ավտոտրոֆ,
էուկարիոտ օրգանիզմներ: Բուսական բջջի կառուցվածքը: Բույսերի կենսաբանական և էկոլոգիական
առանձնահատկությունները,
ժամանակակից
կարգաբանությունը,
հիմնական
խմբերը
և
ներկայացուցիչները:
Բույսերի գործնական նշանակությունը, դեղաբույսեր: Սնկերը, ջրիմուռները,
քարաքոսները որպես ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ էուկարիոտ օրգանիզմներ: Սնկային բջջի
կառուցվածքը: Սնկերի, քարաքոսների և ջրիմուռների կենսաբանական և էկոլոգիական
առանձնահատկությունները,
ժամանակակից
կարգաբանությունը,
հիմնական
խմբերը
և
ներկայացուցիչները, գործնական նշանակությունը: Դեղասնկեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որը կգնահատվի 2+2+1 միավոր
սկզբունքով: Միավորների քայլը` 0,5 ):

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0706 /Բ01. Մարդու անատոմիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ լաբորատոր պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատկերացում օրգանիզմի
անատոմիական կառուցվածքի մասին, բջջային, հյուսվածքային, օրգանային և համակարգային
մակարդակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օրգանիզմի առանձին օրգանների, օրգանների համակարգերի կառուցվածքը և
ֆունկցիաները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Նյարդային համակարգի կառուցվածքը:: Թեմա 2՝ Սիրտ անոթային համակարգի կառուցվածքը: Թեմա 3 Շնչառության օրգանների կառուցվածքը: Թեմա 4 Մարսողական համակարգի
կառուցվածքը : Թեմա 5 Արտազատության համակարգի կառուցվածքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0608/Բ04. Անալիտիկ քիմիա-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անալիտիկ քիմիայի մասին գիտելիքների
համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ որակական և քանակական անալիզում կիրառվող
եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անալիզի չափաբանական հիմունքները, կյուրացնի տարբեր նմուշներում բաղադրիչների
հայտնաբերման հիմնական եղանակները,
2. կհասկանա նմուշառման և նմուշների պատրաստման կարևորությունը,
3. կկարողանա ընտրել անալիզի անհրաժեշտ եղանակը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1 Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և քանա-կական անալիզ:
Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: Թեմա 2
Հոմոգեն
հավասարակշռություն: Թթվահիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից
տեսությունները: Հետերոգեն հավասարակշռություն: Թեմա 3 Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման) հաստատուն:
Թեմա 4
Օքսիդացման-վերականգնման
հավասարակշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ, Ներնստի հավասարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

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

արժեքով:

Հարցատոմսը

0603/Բ19. Օրգանական քիմիա-1 (5 կրեդիտ)

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0706 /Բ02. Նորմալ ֆիզիոլոգիա (3 կրեդիտ)

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

արժեքով:

Հարցատոմսը

0410/Բ01. Ֆիզիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆիզիկայի հիմնական գաղափարների ու
մեթոդների հետ, ձևավորել դրանց գիտակցական օգտագործման համար ֆիզիկական մտածելակերպ,
ապահովել բավականաչափ պատրաստվածություն այլ առարկաների հաջող յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնարար օրենքները, դրանց մաթեմատիկական ձևակերպումները,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների դրվածքը, դրանց լուծման մեթոդոլոգիան,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները և ֆիզիկական եզրահանգումները կատարելու
ունակությունները կիրառել ճշգրիտ գիտությունների այլ բնագավառներում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Կինեմատիկա: Թեմա 2`Դինամիկա: Թեմա 3` Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 4`Պինդ
մարմնի դինամիկա:Թեմա 5`Հիդրոդինամիկա:Թեմա 6` Իդեալական և իրական գազեր: Թեմա 7`
Թերմոդինամիկայի հիմունքներ: Թեմա 8` Էլեկտրական դաշտ: Թեմա 9` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 10`
Մագնիսական դաշտ: Թեմա 11` Երկրաչափական օպտիկա: Թեմա 12` Լույսի ինտերֆերենցիա և
դիֆրակցիա: Թեմա 13` Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0604/Բ01. Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա ( 5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիայի տեսական
հիմնադրույթների
և
դեղագործական
քիմիայում
ֆիզիկական
քիմիայի
կիրառելիության
հնարավորությունների մասին պատշաճ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

– 63 –



ունակ կլինի հասկանալ և վերլուծել ֆիզիկական քիմիայի օրենքները, նրանց կիրառումն ու
հետևությունները,
 կկարողանա հաշվարկել և վերլուծել համակարգի թերմոդինամիկական պարամետրերը (ներքին
էներգիա, ջերմություն, էնթալպիա, էնտրոպիա, ջերմունակություն), ինչպես նաև քիմիական
ռեակցիայի արագությունը, ակտիվացման էներգիան,
 կկարողանա կիրառել ֆիզիկական քիմիայի մեթոդները դեղագործության բնագավառում:
 կկարողանա վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները: Թերմոդինամիկայի 1-ին, 2-րդ և 3րդ
օրենքները:
Գիբսի
և
Հելմհոլցի
էներգիաները:
Քիմիական
պոտենցիալ:
Ֆազային
հավասարակշռություն, Կլաուզիուս-Կլապեյրոնի հավասարումը: Քիմիական հավասարակշռություն:
Լուծույթներ:
Լուծույթների
կոլիգատիվ
հատկությունները:
Էլեկտրոլիտների
լուծույթների
հատկությունները:
Գալվանական
էլեմենտի
թերմոդինամիկան:
Քիմիական
կինետիկայի
հիմնադրույթները: Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: Ակտիվացման էներգիա: Կոլոիդ համակարգերը և
դրանց դասակարգումը: Ադսորբում, Գիբսի ադսորբցիայի հավասարումը: Կոպիտ դիսպերս
համակարգեր, էմուլսիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
 2 ընթացիկ քննություն (գրավոր), յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5):
 եզրափակիչ բանավոր քննություն 10 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5):
0610/Բ07. Թունաբանական քիմիա-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ օրգանիզմում թունավոր
նյութերի քիմիական փոխարկումների և նրանց մետաբոլիտների մասին: Ծանոթացնել թունավոր
նյութերի անջատման, բացահայտման և քանակական որոշման մեթոդների հետ: Տալ տեսական և
փորձնական գիտելիքներ դատաքիմիական փորձաքննության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թույների, թունավորումների, հակաթույների դասակարգման և դրանց ազդեցության
մեխանիզմների մասին,
2. կիմանա քիմթունաբանական հումքից անջատված մի շարք թունավոր և ուժեղ ազդող նյութերի
մասին,
3. կիմանա թույների ներթափանցման, բաշխման, մետաբոլիզմի և արտազատման հնարավոր
մեխանիզմների մասին:
4. կտիրապետի դեղերի նախակլինիկական հետազոտության ընդհանուր սկզբունքներին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Թունաբանական քիմիայի առարկան և խնդիրները, ուղղությունները: Թեմա 2` Թույների և
հակաթույների դասակարգում, թունավոր չափաքանակների և կոնցենտրացիաների դասակարգում:
Թեմա 3 Քիմիական նյութերի փոխազդեցությունը թույների ընկալիչների հետ: Ընկալիչների տեսակները:
Թույների և կենսաբանական միջավայրի ֆիզքիմիական բնութագիրը, որոնք ազդում են թունավորման
մեխանիզմի վրա: Թեմա 4 Քսենոբիոտիկների ներթափանցման, ներծծման բաշխման և արտազատման
հնարավոր մեխանիզմները: Թեմա 5 Օրգանիզմից մի շարք թունավոր նյութերի արտազատման և
որոշման մեթոդներ: Թեմա 6 Դեղի թունավոր ազդեցության հետազոտության ընդհանուր սկզբունքները:
Թեմա 7՝ Դեղի անվտանգության գնահատման նախակլինիկական հետազոտությունները, հաշվարկային
անվտանգ կուրսի և անվտանգության գործակցի հաշվարկը: Թեմա 8՝ Դեղամիջոցների դասակարգումը
ըստ դրանց անվտանգության գործակցի արժեքի: Թեմա 9՝ Բուսական ծագման թույներ: Թեմա 10
Կենդանական ծագման թույներ: Թեմա 10՝ Կենսահումքից ջրային գոլորիներով թորման մեթոդով
անջատվող նյութեր, ցնդող թույներով թունավորումների ընդհանուր բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0709/ Բ01. Մանրէաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մանրէների ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական,
կենսաքիմիական, գենետիկական առանձնահատկությունների, բազմազանության, կարգաբանության,
էկոլոգիայի, ինչպես նաև դրանց կիրառական նշանակության մասին պատշաճ մասնագիտական
պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 կունենա գիտելիք սանիտարական և դեղագործական, այդ թվում դեղանյութերի փչացմանը
նպաստող մանրէների վերաբերյալ
 ո ւնակ կլինի մանրէաբանական հիմնական մեթոդների կիրառմամբ զանազանել և ֆենոտիպորեն
բնութագրել տարբեր խմբերին պատկանող մանրէներին
 վերլուծել
և
գնահատել
մանրէների
նյութափոխանակային
և
գենետիկական
առանձնահատկությունները ինչպես սանիտարական-մանրէաբանական վերահսկողության,
այնպես էլ կենսաբանական ակտիվ նյութերի ակտիվ արտադրության տեսանկյունից
 վերլուծել և գնահատել մանրէների վրա հակամանրէային ակտիվությամբ օժտված տարաբնույթ
նյութերի ազդեցությունը և դրանց կիրառումը դեղապատրաստուկների ստացման մեջ
 կունենա ընդհանուր պատկերացում մանրէների տարբեր խմբերի մասին և ունակ կլինի
վերլուծելու և գնահատելու դեղագործության մեջ դրանց կիրառման հնարավորություններն ու
սահմանափակումները
Բովանդակությունը.
Մանրէաբանության առարկան, խնդիրները, մեթոդները և բաժինները: Պրոկարիոտային բջջի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները:
Պրոկարիոտների
դասակարգումը
և
ծագումնաբանությունը: Ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործոնների ազդեցությունը
մանրէների
վրա:
Պրոկարիոտների
նյութափոխանակության
առանձնահատկությունները,
հասկացություն առաջնային և երկրորդային նյութափոխանակության մասին: Խմորում, աերոբ և
անաերոբ շնչառություն իրականացնող և ֆոտոտրոֆ մանրէներ: Մանրէների դերը դեղագործական և
սննդի արտադրության մեջ: Կենսաբանական ակտիվ նյութերի, այդ թվում ամինաթթուների,
հակաբիոտիկների, վիտամինների, ստերոիդների արտադրիչ մանրէների հիմնական խմբերը: Խմորման
հիմքով
արտադրություններ:
Պրոկարիոտների
բազմացումը
և
գենետիկական
առանձնահատկությունները: Ախտածին մանրէների հիմնական խմբերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը ներառում է առավելագույնը 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5):
0610/Բ10 . Անալիտիկ քիմիա – 2 ( կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2ժամ լաբորատոր աշխատանք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել Անալիտիկ քիմիա առարկայի «Քանակական
անալիզ» բաժնի ընդհանուր դրույթները, մեթոդները, խնդիրները, ձևավորել առարկայի տեսության
ներկայացման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց լուծման ուղիների և քանակական քիմիական
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անալիզի դասական և ժամանակակից եղանակների մասին պատշաճ մասնագիտական
պատկերացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 ունակ կլինի վերլուծել և հասկանալ քանակական քիմիական անալիզի հետազոտման մեթոդները
և առանձնահատկությունները,
 կկարողանա վերլուծել և գնահատել քանակական քիմիական անալիզի տարբեր եղանակների
առավելություններն ու թերությունները,
 կկարողանա վերլուծել և հասկանալ քանակական քիմիական անալիզի դասական և
ժամանակակից եղանակների դրական և բացասական կողմերը:
 կկարողանա վերլուծել և գնահատել դեղերի արտադրության և որակի գնահատման
գործընթացներում քանակական քիմիական անալիզի անհրաժեշտ լինելը:
Բովանդակությունը
Քանակական անալիզի խնդիրները, սկզբունքները քանակական քիմիական անալիզի դասական և
ժամանակակից եղանակները, քանակական անալիզի անցկացման հիմնական պայմանները, քիմիական
մետրոլոգիայի խնդիրները, նմուշապատրաստումը, քանակաչափական հաշվարկները, անալիզի
սխալները և տվյալների մաթեմատիկական մշակումը, կշռային անալիզ, ծավալային անալիզ, անալիզի
սպեկտրալ, էլեկրաքիմիական, քրոմատոգրաֆիական եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը` 2 միավոր:
Միավորների քայլը` 0,5 է ):
0610/Բ03. Կենսօրգանական քիմիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել բնական ծագում ունեցող միացությունների
դասերին՝ մասնավորապես ամինաթթուներին, պեպտիդներին և սպիտակուցներին, դրանց
հատկություններին, ստացման մեթոդներին և կիրառության ոլորտներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիտակուցների կառուցվածքային
առանձնահատկություններին և ֆիզիկաքիմիական հատկություններին,
2. կիմանա
ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիտակուցների ստացման հիմնական
եղանակները`մանրէաբանական, էնզիմատիկ, քիմիական, խառը
քիմիա-էնզիմատիկ,
ասիմետրիկ և այլն,
3. կպատկերացնի բնական կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների կենսամիմետիկ մոդելների և
նրանց կիրառական ասպեկտների մասին:
Բովանդակությունը.
Ամինաթթուներ, դասակարգումը, ֆիզիկոքիմիական և օպտիկական հատկությունները, ստացման
եղանակները, կենսաբանական ֆունկցիաները և կիրառական ասպեկտները: Պեպտիդներ, սինթեզի
մեթոդները, տեսակները, կենսաբանական ֆունկցիաները, առանձին ներկայացուցիչները: Սպիտակուցի
կառուցվածքը և նրա որոշման մեթոդները: Ֆերմենտներ, դասակարգումը, կառուցվածքը,
սպեցիֆիկությունը, ազդեցության մեխանիզմները և ազդեցության կինետիկան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները (մեկը բանավոր, մեկը գրավոր), յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

– 66 –

0610/Բ04. Ֆարմքիմիա-1(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել դեղագիտական քիմիայի ընդհանուր դրույթները,
ձևավորել պատկերացումներ սինթետիկ ճանապարհով դեղերի ստեղծման, “Հիմնական դեղերի”
գաղափարախոսության զարգացման, խնդիրների, ինչպես նաև ստացման մեթոդների և պոտենցիալ
կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված ֆունկցիաների, պատշաճ մասնագիտական պատկերացումների և նվաճումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. դեղագիտական քիմիայի զարգացման փուլերը, խնդիրները և նպատակները, հետազոտման
օբյեկտները և մեթոդները,
2. դեղերի հիմնական դասերը և ստացման հիմնական եղանակները,
3. դեղերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ֆարմակաֆոր խմբերը, նրանց կապը
կենսաբանական ակտիվության հետ և դերը դեղաբանության մեջ,
4. կկարողանա վերլուծել և գնահատել դեղագիտական քիմիայի առավելություններն,
դեղագիտության բնագավառում դեղագրքային մեթոդների կիրառումը,
5. կկարողանա վերլուծել և գնահատել դեղագործության մեջ դեղագիտական քիմիայի մեթոդների և
պրոցեսների կիրառման հնարավորությունները, սահմանափակումները,
6. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրները լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Դեղագիտական քիմիայի զարգացման հիմնական փուլերը: Դասակարգման անվանացուցակը,
մեթոդաբանական հիմքերը և
սկզբունքները (քիմիական և դեղաբանական): Համապատասխան
ֆունկցիոնալ խմբերի առկայությունը բենզոական թթվի կառուցվածքում, որը բերում է դեղաբանական
ակտիվության դասի փոփոխմանը: Էպինեֆրին` բազմաթիվ ադրեներգիկ դեղամիջոցների նախատիպ:
Ադրենոարգելակիչներ: Բետա ադրենոարգելակիչների քիմիական կառուցվածքների ընդանրությունը:
Սուլֆանիլամիդային դեղեր` որպես ազդեցության լայն սպեկտրի սինթետիկ հակամանրէային դեղերի
խումբ: Բնական և սինթետիկ ծագման հետերոցիկլիկ միացություններ: Թթվածին պարունակող
հետերոցիկլեր. նիտրոֆուրանային շարքի ածանցյալներ: Բենզոպիրանի ածանցյալները: Կումարինի և
քրոմանի ածանցյալները: Դեղաբանական ակտիվության վրա ազդող ֆարմակոֆոր խմբերը:
Պիպերիդինի, դիհիդրոպիրիդինի ածանցյալներ: Ֆենանտրենիզոխինոլինի ածանցյալներ: Պուրինի
ածանցյալներ: Ֆենոթիազինի ածանցյալներ:
Բենզոդիազեպինի ածանցյալներ`(քլորդիազեպօքսիդ,
մեդազեպամ, դիազեպամ , օքսազեպամ, նիտրազեպամ և այլն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր, մյուսը բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0611/Բ03. Դեղաբանություն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական աշխատանք և
2 ժամ լաբորատոր պարապմունք, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ դեղաբանության
հիմնական դթույթների, ֆարմակոկինետիկայի արդի մոտեցումնեիի և հետազոտման ժամանակից
մեթոդների մասին, վեգետատիվ և սոմատիկ նյարդային համակարգերի վրա ազդող դեղամիջոցների
ազդեցության, կենտրոնական նյարդային համակարգը խթանող և հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցների
դասակարգման և ազդեցության մեխանիզմների մասին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
ֆարմակոկինետիկայի
և
ֆարմակոդինամիկայի
առանձնահատկությունները,
խնդիրները, ժամանակակից հարցադրումները և կիրառման մեթոդները:
2. կկողմնորոշվի կենտրոնական նյարդային համակարգը խթանող դեղամիջոցների ազդեցության
առանձնահատկությունների, կիրառման և կողմնակի էֆեկտների հարցերում:
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել խոլիներգիկ և ադրեներգիկ նյարդային համակարգերի
մակարդակով ազդող դեղամիջոցների մեխանիզմների առանձնահատկությունները և կիրառման
ոլորտները:
4. կպատկերացնի բազմազան մեխանիզմներով ազդող հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցների
առավելությունները և թերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1
Դեղամիջոցների ներմուծման և արտահանման ուղիներ. Դեղամիջոցների բաշխման
գործոններ, տեղային և ռեզորբտիվ ազդեցություն: Թաղանթային ռեցեպտորներ և իոնային կանալներ:
Բջջի եկրորդային միջնորդներ և ազդանշանային մոլեկուլներ: Թաղանթային ակտիվ և պասիվ
տրանսպորտ: Թեմա 2՝ Դեղամիջոցների կենսատրանսֆորմացիա՝ ցիտոքրոմ P450 կանալիտիկ ցիկլի
դերը:
Դեղամիջոցների
կողմնակի
ազդեցություններ:
Ալերգիա,
անաֆիլաքսիա,
ֆարմակոռեզիստենտություն, դեղորայքային կախվածություն: Կողմնակի ազդեցության զարգացման
ռիսկի ֆարմակոգենետիկ գործոններ և տարիքային առանձնահատկություններ: Թեմա 3՝ Վեգետատիվ և
սոմատիկ նյարդային համակարգերի վրա ազդող դեղամիջոցներ: M- և N- խոլինոռեցեպտորները դրդող և
արգելակող միջոցներ : Թեմա 4 ՝ Ադրենո- և դոպամինային ռեցեպտորների դասակարգումը՝
ադրենոխթանիչների և ադրենոբլոկատորների դասակարգումը, հատկությունները և կիրառումը: Թեմա 5
Հակահիպերտենզիվ
դեղամիջոցների
դասակարգումը
և
ազդեցության
մեխանիզմները:
Հակաանգիոտենզինային, կենտրոնական և պերիֆերիկ հակաադրեներգիկ միջոցներ, Ca2+անտագոնիստներ, ուղղակի անոթալայնիչներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0610/Բ14. Թունաբանական քիմիա-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել դեղերի և տարբեր թունավոր նյութերի
կենսաձևափոխման
ընդհանուր
դրույթները՝
փուլերը,
օրինաչափությունները,
հնարավոր
ուղղությունները, առանձնահատկությունները: Ծանոթացնել տարբեր թունավոր նյութերի ազդեցության
մեխանիզմի, այդ նյութերի և դեղերի հայտնաբերման, հետազոտվող նմուշից անջատման և քանական
որոշման ընդհանուր մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. վերլուծել և հասկանալ դեղերի և տարբեր թունավոր նյութերի ազդեցության մեխանիզմը,
մետաբոլիզմի հնարավոր ուղղությունները, առանձնահատկությունները,
2. վերլուծել
և
գնահատել
թունազերծման
մեթոդների
կիրառման
հնարավորությունները,առավելություններն ու թերությունները,
3. վերլուծել և հասկանալ դեղերի կողմնակի ազդեցության դրսևորումները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Կենսաձևափոխում և մետաբոլիզմ: Լետալ սինթեզ: Կենսաձևափոխման փուլերը, Թեմա 2
Կոնյուգացման ռեակցիաները` գլյուկուրոնաթթվի հետ,մեթիլացում, սուլֆատացում, ացիլացում:
Կոնյուգացման ռեակցիաները ամինոթթուների հետ (գլիցին, ցիստեին, տաուրին, գլուտամին):
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Կոնյուգացիան գլուտաթիոնի հետ: Կրկնակի կոնյուգացիա : Թեմա 3 Կենսաձևափոխման վրա ազդող
գործոնները: Անհատի գենետիկական առանձնահատկությունները: Թեմա 4 Մետաղական թույներ:
Մետաղական թույների քիմ-թունաբանական բնութագիրը: Թեմա 5 Մեթհեմոգլոբինի և մեթմիոգլոբինի
առաջացման մեխանիզմը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5է:
0611/Բ04. Մանրէաբանություն-2 (իմունոլոգիա, վիրուսոլոգիա) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական աշխատանք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին 1 – իմունիտետի՝ օրգանիզմի պաշտպանողական
համակարգի հետ. 2 – բազմաթիվ հիվանդությունների հարուցիչների՝ վիրուսների կառուցվածքի,
տեսակների և այլ առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ձեռք կբերի գիտելիքներ իմունային ամակարգի գործնեության մասին:
2.
կտիրապետի հակավիրուսային դեղերի ինչպես նաև իմունոթերպիայում օգտագործվող դեղերի
ստեղծման սկզբունքներին,
3.
կտիրապետի կենսաբանական անվտանգության մեթոդներին վիրուսային ինֆեկցիաների
ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմաներ՝
1. Հակագեններ, հակամարմիններ; 2. Իմունային համակարգ՝ կենտրոնական օրգաններ և
պերիֆերիկ օրգաններ: Իմունային համակարգի բջիջներ: 3. Իմունիտետի տեսակները: 4.
Իմունային ռեակցիաներ: 5. Շիճուկներ: 6. Իմունիտետի պաթոլոգիա: 7. Իմունոթերապիա: 8.
Վիրուսների կառուցվածքը և դասակարգումը: 9. Վիրուսների ֆիզիոլոգիան և բազմացումը: 10.
Բակտերիոֆագեր: 11. Վիրուսային ինֆեկցիաների տեսակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է, երկրորդը՝ բանավոր, յուրաքանչյուրը՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 3,
3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0610/Բ06. Օրգանական քիմիա-2 (ԲՄՔ) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ բնական ծագում ունեցող
կենսաբանորեն և դեղաբանորեն ակտիվ պրեպարատների, կենսապոլիմերների (նուկլեինաթթուների,
պոլիսախարիդների) դրանց մոնոմերների ու ստացման մեթոդների և կենսաբանական ֆունկցիաների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական ծագում ունեցող կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների (ԿԱՄ) հիմնական
դասերը,
2. ծանոթ կլինի ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի առանձնահատկություններին և կառուցվածքային միավորներին,
3. կկարողանա դասընթացի շրջանակներում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել մասնագիտական
ոլորտում
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Բովանդակությունը.
Նուկլեինաթթուներ, կառուցվածքային միավորները, ստացման մեթոդները, ԴՆԹ և ՌՆԹ, տեսակները, կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Սպիտակուց-ածխաջրային կոմպլեքսներ, կառուցվածքը,
ֆունկցիաները, առանձին ներկայացուցիչները: Քրոմոպրոտեիդներ, կառուցվածքը, տեսակները, ֆունկցիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0611/Բ05. Դեղաբանություն - 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ մի շարք խմբերի
դեղամիջոցների դասակարգման, ազդեցության մեխանիզմների առանձնահատկությունների
և
կիրառման ոլորտնեիի
մասին, մասնավորապես
այնպիսի տարածված հիվանդությունների
պարագայում, ինչպիսինն են շաքարային դիաբետը, ստամոքսի և 12-մատյա աղիքի խոցային
պաթոլոգիյան, զարկերակային հիպերտենզիյան, ինչպես նաև դեղորայքային հիվանդության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 1 և 2 տիպի շաքարային դիաբետի ռացիոնալ թերապիայի սկզբունքները, մոտեցումները
և ժամանակակից դեղամիջոցները,
2. կկողմնորոշվի զարկերակային հիպերտենզիայի ժամանակ К+-պահպանող միզամուղների և
ռենին-անգիոտենզինային համակարգը արգելակող դեղամիջոցների զուգորդված կիրառման
հարցերում,
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել տարբեր խմբերի հակախոցային միջոցների նպատակային
կիրառման
անհրաժեշտությունը
ելնելով
խոցագոյացման
պաթոգենեզի
առանձնահատկություններից և հիվանդության ընթացքից:
4. կպատկերացնի դեղորայքային հիվանդության զարգացման հիմնահարցերը և կանխման
ճանապարհները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղային անզգայացնող դեղամիջոցների դասակարգումը և ազդեցության մեխանիզմները:
Տեղային անզգայացման տեսակներ: Կոկաինի կենտրոնական և պերիֆերիկ էֆեկտները: Թեմա 2` 1 և 2
տիպի շաքարային դիաբետի առաջացման մեխանիզմները և ռիսկի գործոնները: Հակադիաբետիկ
միջոցների ժամանակակից դասակարգումը: Թեմա 3` Ռենին-անգիոտենզինային համակարգի վրա
ազդող
դեղամիջոցներ:
Անգիոտենզինային
ռեցեպտորների
դասակարգումը:
Անգիոտենզին
կոնվերտավորող ֆերմենտի ինհիբիտորներ: Անգիոտենզինային ռեցեպտորների բլոկատորներ: Թեմա 4 ՝
Միզամուղ միջոցների դասակարգումը և ռացիոնալ կիրառում: Օսմոտիկ, կանտային դիուրետիկներ,
թիազիդներ, ալդոստերոնի անտագոնիստներ: К+-պահպանող միզամուղներ: Թեմա 5 Հակախոցային
միջոցներ` ժամանակակից
դասակարգումը`անտացիդներ,
Н+,К+-պոմպի
արգելակիչներ, Н2հիստամինային
ռեցեպտորների
բլոկատորներ,
հակաբիոտիկներ.
Թեմա
6`Դեղորայքային
հիվանդություն` հասկացողություն, տարատեսակները, զարգացման պատճառները, նպաստող և ռիսկի
գործոնները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 1, 2 և 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0610/Բ07 . Կենսատեխնոլոգիա (4 կրեդիտ)

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

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

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

արժեքով:

Հարցատոմսը

0610/Բ08. Ֆարմքիմիա – 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել Ֆարմքիմիայի ընդհանուր դրույթները` խնդիրները,
բաժինները, մեթոդները, ձևավորել առարկայի տեսության ներկայացման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց լուծման ուղիների և դեղերի որակի վերահսկման նպատակով կիրառվող անալիզի
ընդհանուր և մասնավոր եղանակների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա.

Գիտելիք և իմացություն


ֆարմքիմիայի զարգացման էտապների, խնդիրների և նպատակների, հետազոտման օբյեկտների
և մեթոդների մասին,
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ֆարմանալիզի դասական և ժամանակակից եղանակների սկզբունքների և դրանց միջև կապի
առանձնահատկությունների մասին,

դեղերի
արտադրության
տարբեր
փուլերում
դեղերի
որակի
վերահսկման
առանձնահատկությունների մասին,

դեղապատրաստուկներում անօրգանական բնույթի կողմնակի խառնուկների առկայության
որոշման, իսկության հաստատման և ակտիվ բաղադրիչների քանակական որոշման մասին:
Բովանդակությունը
Ֆարմքիմիան` որպես գիտություն, զարգացման էտապները, խնդիրները, նպատակները,
բաժինները, դեղագիտական անալիզի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները, դեղերի որակի
չափանիշները և դրանց վերահսկողության պետական համակարգը, դեղագիրք (Ֆարմակոպեա),
պատշաճ գործունեություն, վալիդացում, դեղագործական անալիզի ժամանակակից եղանակները,
դեղանյութերի ճանաչման ընդհանուր սկզբունքները, դեղերի որակի փորձարկումները, դեղերում
կողմնակի խառնուկների որոշման եղանակները, դեղերում ազդող նյութի (նյութերի) քանակական
որոշման հիմնական եղանակները: Անօրգանական բնույթի դեղեր: Ռադիոակտիվ իզոտոպներով
պատրաստուկներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված է 2 ընթացիկ ստուգումներ (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը` 2 միավոր:
Միավորների քայլը` 0,5 է:
0709/Բ01. Կենսաքիմիա-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
5-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ օրգանիզմում քիմիական
միացությունների կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ միացությունների որակական
և
քանակական որոշման սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենդանի և անկենդան մատերիայի բնույթի, կենդանի էակների քիմիական կազմի
մասին,
2. կիմանա կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի մեջ մտնող կենսամոլեկուլների կառուցվածքի
մասին,
3. կիմանա ֆերմենտներն իրականացրած ֆունկցիաների և կարգավորում քիմիական ռեակցիաների
մասին,
4. կկարողանա որակապես հայտնաբերել և քանակապես որոշել մոնոսախարիդների
պարունակությունը տարբեր կենսաբանական օբյեկտներում,
5. կկարողանա ուսումնասիրել օրգանիզմում նյութափոխանակության խաթարումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, դրանց կառուցվածքը: Թեմա 2`
Ածխաջրերի
ֆիզիկաքիմիական
հատկությունները,
դրանց
դասակարգումը:
Թեմա
3`
Մոնոսախարիդների, դիսախարիդների և պոլիսախարիդների կառուցվածքը: Թեմա 4` Լիպիդների
ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, դասակարգումը և կառուցվածքը: Թեմա 5` Վիտամինների և
հորմոնների կառուցվածքը, կենսաբանական ֆունկցիաները: Թեմա 6` Ֆերմենտների ֆիզիկաքիմիական
հատկությունները, դասակարգումը և կառուցվածքը:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0609/Բ01. Ֆարմտեխնոլոգիա -1 (գործարանային) (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ տեղեկատվություն գործարանային
արտադրության պայմաններում ստացվող դեղերի, դրանց արտադրության տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունների, տեխնիկա-տնտեսական փաստաթղթերի և առանձին դասի դեղերի և
կենդանական և բուսական հումքերից հանուկների ստացման մասնավոր տեխնոլոգիաների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Ուսումնական դասընթացի ավարտին ուսանողը պատշաճ գիտելիքներ ձեռք կբերի.
1. Հստակ պատկերացում կկազմի դեղարտադրության գործարաններում կիրառվող մեքենա
սարքավորումների և այլ ապարատներում ընթացող տեխնոլոգիական պրոցեսների մասին,
2. Պատկերացում կկազմի գործարանային պայմաններում դեղարտադրության տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունների, սանիտարական և հիգիենիկ պահանջների, էկոլոգիական և
տնտեսավարման խնդիրների մասին:
3. Տեղեկություններ կունենա օրգանոպրեպարատների արտադրության, վերջնական արգասիքների
առանձնահատկությանների և ստացման տեխնոլոգիաների մասին,
4. Տեսական և գործնական գիտելիքներ ձեռք կբերի ներարկվող դեղերի գործարանային
արտադրության, ինչպես նաև դրանց ներկայացվող պահանջների մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1: Հալենային պրեպարատներ, հանման պրոցեսի գործարանային արտադրության
տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 2: Նորհալենային պրեպարատներ, ստացման
առանձնահատկություններն, կիրառվող տեխնոլոգիական պրոցեսներն ու սարքավորումները: Թեմա 3:
Օրգանոպրեպարատներ, ելային հումքերի և դրանցից հանուկների արտադրության տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունները: Թեմա 4: Դեղաձևերի դասակրգման համակարգը, բիոֆարմացիայի
հիմունքները և ֆարմակոկինետիկայի տարրերը: Թեմա 5: Պինդ դեղաձևերի արտադրության
տեխնոլոգիան: Թեմա 6: Ներարկման դեղերի արտադրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

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

արժեքով:

Հարցատոմսը

0611/Բ06 Կենսաքիմիա -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ ԴՆԹ-ի և
ՌՆԹ-ի կառուցվածքային առանձնահատկություններին, ձևերին, ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի և
տրանսլյացիայի պրոցեսներին, սպիտակուցի սինթեզի առանձնահատկություններին, ֆոլդինգի և
ռեֆոլդինգի
մեխանիզմներին, մեմբրանների
կառուցվածքներին,
նյութերի
տեղափոխման
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
 Կտիրապետի նուկլեինաթթուների՝ ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կառուցվածքի և ֆոնկցիաների,
կազմավորման մակարդակների մասին տեսական գիտելիքներից: ՌՆԹ- որպես կյանքի
առաջնային մոլեկուլ, նրա ձևերը:


Կիմանա ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի սպիտակուցային և ֆերմենտային համակարգի գործոնները,
քրոմոսոմների ծայրային չռեպլիկացման թեորիան, թելոմերներ, թելոմերազ. ալտերնատիվ
մեխանիզմները, թելոմերազների ինհիբիտորների օգտագործման ուռուցքային
հիվանդությունների ժամանակ:
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Կծանոթանա տրանսկրիպցիայի կարգավորման տեսական հիմունքներին, էտապներին,
պրոկարիոտների և էուկարիոտների տրանսկրիցիայի կարգավորման տրանսկրիպցիոն
գործոններին. ալտերնատիվ սպլայսինգի տեսությանը:



Կիմանա սպիտակուցների կառուցվածքների պոստտրանսլյացիոն փոփոխությունները ,
սպիտակուցային մոլեկուլների կազմավորման մակարդակներին, հետտրանսլյացիոն ֆոլդինգի
թեորիային և նրա կարգավորմանը:



Կիմանա մեմբրաների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նյութերի մեմբրանով
տեղափոխման առանձնահատկությունները, ներբջջային տրանսպորտի խանգարման հետ
կապված հիվանդությունները:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1: Ներածություն: Կենսաքիմիայի նորագույն նվաճումները: Թեմա 2: Նուկլեինաթթուների՝ ԴՆԹ-ի և
ՌՆԹ-ի կառուցվածքային, առանձնահատկությունները, կազմավորման մակարդակները, ֆունկցիաները:
Թեմա
3:
ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի սպիտակուցային և ֆերմենտային համակարգի գործոնները,
քրոմոսոմների ծայրային չռեպլիկացման թեորիան, թելոմերներ, թելոմերազ. ալտերնատիվ
մեխանիզմները, թելոմերազների ինհիբիտորների օգտագործման ուռուցքային հիվանդությունների
ժամանակ: Թեմա 4: Տրանսկրիպցիայի կարգավորման տեսական հիմունքները, էտապները,
պրոկարիոտների և էուկարիոտների տրանսկրիցիայի կարգավորման տրանսկրիպցիոն գործոնները.
ալտերնատիվ
սպլայսինգի
տեսությանը:Թեմա
5:
Սպիտակուցների
կառուցվածքների
պոստտրանսլյացիոն
փոփոխությունները,
սպիտակուցային
մոլեկուլների
կազմավորման
մակարդակներին, հետտրանսլյացիոն ֆոլդինգի թեորիային և նրա կարգավորմանը: Թեմա 6:
Մեմբրաների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նյութերի մեմբրանով տեղափոխման
առանձնահատկությունները,
ներբջջային
տրանսպորտի
խանգարման
հետ
կապված
հիվանդությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր, մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 2, 2 և 1:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0610/ Բ09. Ֆարմքիմիա -3 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ըստ Պետական Դեղագրքի և այլ հատուկ
նորմատիվային փաստաթղթերի իրականացվող օրգանական դեղանյութերի, դեղապատրաստուկների,
դեղահումքի որակի վերահսկման, դրանցում խառնուրդների առկայության հաստատման, դրանց
քանակական որոշման ժամանակակից մեթոդներն ու ձևերը: Առանձին դեպքերում քննարկել այդ
մեթոդների տեսական հիմունքները, կարողություններ ու հմտություններ ձևավորել այդ աշխատանքների
կատարման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը կկարողանա.
 վերլուծել, ընտրել և ներկայացնել տարբեր օրգանական դեղանյութերի որակական և քանակական
անալիզի եղանակները,
 վերլուծել և քիմիա-դեղագործական արտադրության առանցքային օղակներում իրականացնել
օրգանական դեղանյութերի որակի վերահսկում և քանակական որոշում,
 վերլուծել և դեղատնային պայմաններում իրականացնել օրգանական դեղանյութերի անալիզ,
գնահատել անալիզվող պրեպարատի որակը,
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 լաբորատոր պայմաններում իրականացնել օրգանական դեղանյութերի որակի վերահսկում,
դրանցում խառնուրդների առկայության հաստատում և քանակական որոշում:
Բովանդակությունը.
Հատուկ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան օրգնական
դեղապրեպարատների, այդ թվում բազմակոմպոնենտ դեղանյութերի
ու դրանց խառնուրդների,
դեղագործական քիմիայի պրակտիկայում կիրառվող դեղանյութերի անալիզի հիմնական եղանակներն
ու ձևերը : Անալիզի այդ եղանակների կիրառումը քիմիա-դեղագործական արտադրության տարբեր
ոլորտներում, դեղատնային ու լաբորատոր պայմաններում դեղանյութերի ու դրանց խառնուրդների
որակի վերահսկման և քանակական որոշման համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները կանցկացվեն գրավոր, յուրաքանչյուրը 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
0609/ Բ02

Ֆարմտեխնոլոգիա -2 (դեղատնային) (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ և
հմտություններ դեղատնային պայմաններում պատրաստվող դեղերի, նրանց դեղատնային
պատրաստման առանձնահատկությունների, չափորոշիչ փաստաթղթերի և տարբեր դեղաձևերի
պատրաստման ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաների մասին, ուսանողին սովորեցնել դեղագետի
գործունեությանը դեղամիջոցներից և օժանդակ նյութերից դեղաձևերի ստացման տեսական հիմունքների
հիման վրա, ձևավորել գիտելիքների համակարգ, կարողություններ և հմտություններ դեղատանը
կիրառվող ախտահանման մեթոդների, ստերիլ և ասեպտիկ դեղաձևերի պատրաստման, ինյեկցիոն
դեղաձևերի (լուծույթներ, կախույթներ, էմուլսիաներ) դեղատնային պատրաստման, պահպանման, որակի
հսկման կանոների մասին:
Կրթական արդյունքները.
1. կտիրապետի ֆարմացևտիկ գիտության և պրակտիկայի նորագույն ձեռքբերումների,
ֆարմացիայի և բժշկության զարգացման ժամանակակից տեսական կոնցեպցիաներին;
2. կտիրապետի դեղայութերի և օժանդակ նյութերի դեղերի վերափոխման տեսական տարբեր
պրոցեսների հիմունքներին և օրենքներին,
3. կիմանա ներդեղատնային դեղատոմսերով դեղերի պատրաստման եղանակները և
առանձնահատկությունները,
4. կծանոթանա դեղերի պատրաստման, որակի հսկման, պահպանման և կիրաառման հայրենական
և արտասահմանյան հիմնական նորմատիվ փաստաթղթերին, ստանդարտներին,
ֆարմակոպեային: Կկարողանա աշխատել դեղատան ասիստենտական բաժնում, կատարել
պատրաստվող դեղերի որակի ստուգում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1: Դեղաձևերի դասակարգումները, օժանդակ նյութեր: Թեմա 2: Կարծր դեղաձևեր` փոշիների
պատրաստման դեղատնային ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները: Թեմա 3: Հեղուկ դեղաձևեր,
պատրաստման առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Բուսական հանուկներ, պատրաստման
եղանակները: Թեմա 5՝ Փափուկ դեղաձևեր և նրանց պատրաստման առանձնահատկությունները`
քսուքներ, մածուկներ, լինիմենտներ: Թեմա 6՝ Սուպոզիտորիաներ, տեսակները, օգտագործվող հիմքերը,
դեղատնային պատրաստման եղանակները` գլանման, կաղապարալցման, մամլման: Թեմա 7՝ Ներարկման լուծույթներ: Թեմա 8՝ Աչքի դեղաձևեր, առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր, մյուսը բանավոր յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 2, 2 և 1:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 3 և 3: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հարցատոմսը

0611/Բ07. Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատումամբ դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ հիվանդությունների
պատճառների և զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների, դրանց ախտածագման մեխանիզմների,
ինչպես նաև տարբեր հիվանդությունների և ախտաբանական համախտանիշների պատճառների և
զարգացման մեխանիզմների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
«առողջություն»,
«նորմա»,
«հիվանդություն»,
«ախտաբանական
ռեակցիա»,
«ախտաբանական գործընթաց», «ախտաբանական վիճակ» հասկացություններ,
2. կպատկերացնի Ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործոնների պաթոգեն
ազդեցությունը օրգանիզմի վրա,
3. պատկերացումներ կունենա տիպային ախտաբանական պրոցեսների (բորբոքում, տենդ,
թթվածնաքաղց, ուռուցքային աճ, ստրես, ալերգիա) մասին,
4. կիմանա արտակարգ վիճակների (շոկ, կոմա, երկարատև ճնշման համախտանիշ)
ախտաբանության և բժշկության հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի առարկան և խնդիրները։ Թեմա 2՝ ՈՒսմունք հիվանդության
մասին։ Թեմա 3՝ Ընդհանուր հասկացություններ պատճառագիտության (էթիոլոգիայ) և ախտածնության
(պաթոգենեզ) մասին։ Թեմա 4՝ Ժառանգականության և մարմնակազմվածքի (կոնստիտուցիա) դերը
ախտաբանության մեջ։ Թեմա 5՝ Ռեակտիվականության դերը ախտաբանության մեջ։ Թեմա 6՝ Իմունային
ռեակտիվականության խանգարումներ։ Թեմա 7 ՝ Ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործոնների
պաթոգեն ազդեցությունը։ Թեմա 8՝ Բջջի վնասում։ Թեմա 9՝ Ծայրամասային արյունաշրջնառության
խանգարումներ։ Թեմա 10՝ Բորբոքում։ Թեմա 11՝ Տենդ։ Թեմա 12՝ Թթվածնաքաղց։ Թեմա 13՝ ՈՒռուցքային
աճի ախտաբանություն։ Թեմա 14՝ Արյան համակարգի ախտաբանություն։ Թեմա 15՝ Արյան
շրջանառության անբավարարություն, սրտային անբավարարություն, անոթային անբավարարություն:
Թեմա 16՝ Արտաքին շնչառության ախտաբանություն: Թեմա 17՝ Մարսողական համակարգի
ախտաբանություն: Թեմա 18՝ Լյարդի ախտաբանություն։ Թեմա 19՝ Երիկամների ախտաբանություն։
Թեմա 20՝ Ներզատական գեղձերի (Էնդոկրին համակարգի) ախտաբանություն։ Թեմա 21՝ Նյարդային
համակարգի ախտաբանություն։ Թեմա 22՝ Արտակարգ վիճակների ախտաբանություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված է բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0611/Բ08. Ընդհանուր հիգիենա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ լաբորատոր պարապմունք
7-րդ կիսամյակ (10 շաբաթ) , եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել հիգիենայի ընդհանուր դրույթները` խնդիրները,
ուսումնասիրման մեթոդները, շրջակա միջավայրի տարրերի՝ հողի, ջրի, օդի, կլիմայական պայմանների,
ճառագայթման և սննդի հիգիենայի բաժինները, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանների
ազդեցությունը կենսապայմանների և բնակչության առողջության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք հիգիենայի կարևորագույն խնդիրների, ուսումնասիրման մեթոդների
վերաբերյալ,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ շրջակա միջավայրի գործոնների, աշխատանքային պայմանների, սննդի
հիգիենիկ նշանակության վերաբերյալ,
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3. կկարողան իրականցնել սննդամթերքի հիգիենիկ չափորոշիչների ուսումնասիրություններ,
4. կսովորի կիրառել շրջակա միջավայրի ֆիզիկական և քիմիական գործոնների, աշխատանքային
(դեղատուն, քիմդեղագործական արտադրություն) պայմանների հիգիենիկ գնահատման
մեթոդները, վտանգավոր գործոնների դեմ պայքարի արդյունավետ եղանակները,
5. կկարողանա բացահայտել սանիտարա-հիգիենիկ կանոնների խախտումները և մշակել դրանց
վերացմանը ուղղված միջոցառումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հիգիենան որպես գիտություն, խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները, կապը գիտության
այլ բնագավառների հետ, ծագման և զարգացման պատմությունը: Թեմա 2. Սննդի հիգիենա, սնունդ և
առողջություն, սննդամթերքներ, դասկարգումը, սննդային թունավորումներ, դրանց կանխարգելումը:
Թեմա 3. Շրջակա միջավայրի գործոններ՝ կլիմա, հող, ջուր, մթնոլորտային օդ, ազդեցությունը
մարդու առողջության վրա, հիգիենիկ նշանակությունը, նորմավորումները: Թեմա 4.
Աշխատանքային հիգիենայի և արտադրական թունաբանության հիմունքները, աշխատանքային
հիգիենան քիմդեղագործական արդյունաբերությունում, սանիտարահիգիենիկ խնդիրները,
արտադրական վնասակարությունների բնութագիրը և կանխարգելիչ միջոցառումները: Թեմա 5.
Դեղատնային հիգիենա՝ դեղատնային ցանցի կառուցվածքը, աշխատակիցներին և դեղատներին
ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները: Թեմա 6. Ճառագայթային հիգիենա՝ իոնիզացնող
ճառագայթների բնութագիրը, ազդեցության մեխանիզմները, կենսաբանական ազդեցությունը,
ճառագայթային ֆոն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

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

արժեքով:

Հարցատոմսը

0610/Բ10. Դեղարտադրության ստանդարտավորում և GMP համակարգ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական աշխատանք,
7-րդ կիսամյակ (10 շաբաթ), եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել դեղերի ստեղծման մեթոդոլոգիային, դեղերի
պետական գրանցմանը, ստանդարտավորմանը, ինչպես նաև դեղերի որակի գնահատմանը ելնելով
սուբստանցիայի ընդհանուր և անհատական առանձնահատկություններից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
 անցկացնել դեղերի ստանդարտավորում քիմիական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներով համաձայն
դեղագրքերի պահանջների,
 իրականացնել եզրակացություն դեղերիի որակի մասին:
 կիրառել իր գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու ոլորտի վերաբերյալ տարբեր
խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Դեղերի ժամանակակից ստանդարտավորման մեթոդները համաձայն չափորոշիչ տեխնիկական
փաստաթղթերի և դեղագրքերի պահանջների: Պինդ, հեղուկ, փափուկ դեղաձևերի ստանդատավորում:
Դեղարտադրության որակի վերահսկման բաժնի խնդիրները և ֆունկցիաները: Անալիտիկ մեթոդի
վալիդացիա և վերիֆիկացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0611/ Բ09. Բիոէթիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 1,5 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ (10 շաբաթ), առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կենսաբարոյագիտության (բիոէթիկայի) սկզբունքների,
հիմնախնդիրների և նպատակների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա
անցկացնել
անանուն
հարցումներ
բժշկական
բարոյագիտության
և
կենսաբարոյագիտության հարցերի վերաբերյալ:
2. Ունակ կլինի օգտվել բժշկական բարոյագիտության և կենսաբարոյագիտության հարցերին
նվիրված ժամանակակից գիտաբժշկական գրականությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարոյագիտություն և կենսաբարոյագիտությունը: Թեմա 2. Բժշկական բարոյագիտության և
բժշկական դեոնթոլոգիա: Թեմա 3. Կենսաբժշկական տեխնոլոգիաների սոցիալական, իրավական և
բարոյագիտական հետևանքները: Թեմա 4. Կենսաբարոյագիտության հիմնախնդիրները (մահ և

մահացում,
անբուժելի հիվանդների, հաշմանդամների
նկատմամբ վերաբերմունք, կյանքի
վերարտադրություն): Թեմա 5. Կենսաբարոյագիտության սկզբունքները (տեղեկացված համաձայնության,
չվնասելու, հիվանդի բարեկեցության, արդարության):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ ստուգում (գրավոր և բանավոր), յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5:
0609/Բ03. Ֆարմտեխնոլոգիա-3 (դեղերի անհամատեղելիություն)-4 կրեդիտ

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ (10 շաբաթ) եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական գիտելիքներ
դեղաձևերում առկա դեղամիջոցների հնարավոր անհամատեղելիության առաջացման պատճառների,
ձևերի, անհամատեղելիության վերացման հնարավոր ուղիների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
 Կտիրապետի դեղաձևերում առկա անհամատեղելիությունների տեսակներին, կկարողանա
տարբերակել «թվացյալ» անհամատեղելիությունները, իրական անհամատեղելիություններից
 Ունակ կլինի աշխատելու դեղատան ասիստենտական բաժնում, կատարել պատրաստվող դեղերի
որակի ստուգում,
 Կկարողանա դեղատուն մուտք գործած դեղատոմսերում տարբերակել անհամատեղելիությունների
տեսակները և վերացնել դրանց առաջացումը:
Բովանդակությունը
Դեղերի դեղատնային պատրաստման ընթացքում ծագած անհամատեղելիությունների տեսակները`
թվացյալ, ֆիզիկական, ֆիզիկաքիմիական և քիմիական, դրանց առաջացման պատճառները կախված
դեղաձևից, անհամատեղելիությունների կանխման հնարավոր ուղիները;
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
2 ընթացիկ քննություն (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 1, 2, 2 միավորներով: Միավորների
քայլը՝ 0,5:

Եզրափակիչ քննություն
եզրափակիչ բանավոր քննություն 10 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 3, 3 միավորներով: Միավորների քայլը՝ 0,5:
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2.4. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
0609/Բ04. Դեղագիտության կառավարում և էկոնոմիկա-1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական աշխատանք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ գիտելիքներ և հմտություններ
հանրային առողջապահության, առողջապահական և դեղագործական համակարգերի կառուցվածքի,
առողջապահության համակարգում դեղերի նշանակության և դեղագետի դերին նվիրված, դեղերի
շրջանառության, դեղերի ստեղծման, փորձարկումներին վերաբերող, դեղերի դասակարգման,
անվանակարգման, դեղագործական կադրերի, դեղային քաղաքականության, դեղերի ոլորտի
կարգավորման, դեղագործական գործունեության լիցենզավորման, դեղերի կիրառման թույլտվության,
դրանց անվտանգության դիտարկման և հանրապետության դեղային ապահովման հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առողջության մակարդակների, հանրային առողջության վիճակի գնահատման
ցուցանիշների մասին,
2. կկարողանա դեղագործական գործունեություն ծավալելու համար տարբերակել իրավաբանական
անձանց կազմակերպաիրավական ձևերը և ընտրել հարմար տարբերակը,
3. կիմանա դեղերի անվանակարգման, պահպանման սկզբունքների ու դասակարգման մասին և
կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները դեղերի պահպանման գործընթացում,
4. կկարողանա կազմակերպել դեղագործական արտադրանքի մեծածախ իրացում, ներմուծում ու
արտահանում, կկարողանա կազմակերպել ապրանքի ընդունումը, ապրանքի պահպանումն ու
հաշվառումը դեղագործական պահեստում ապրանքի իրացումը պահեստից,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասկացողություն հանրային առողջապահության և բժշկական մենեջմենթի մասին: Թեմա 2`
Հանրային առողջապահություն: Թեմա 3` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական
համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` Ընտանեկան բժշկություն, պարտադիր բժշկական
ապահովագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 5` Դեղագործական համակարգ, դեղագործական
գործունեություն, տեսակները: Թեմա 6` Առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններ, դրանց
կազմակերպաիրավական ձևերը: Թեմա 7` Հասկացողություն դեղի մասին: Ընդհանուր հայացք` դեղի
նշանակությանը, դեղերի ստեղծումը: Թեմա 8` Դեղերի անվանումը, դեղերի դասակարգումը: Թեմա 9`
Դեղերի շրջանառության կարգավորման անհրաժեշտությունը, պետական քաղաքականությունը դեղերի
ոլորտում: Թեմա 10` Դեղերի կիրառման թույլտվությունը (պետական գրանցումը), դեղերի կողմնակի
ազդեցությունների
դիտարկումը:
Թեմա 11` Դեղագործական կադրեր, դեղագետի դերը
առողջապահության համակարգում, դեղագործական էթիկա և դեոնթոլոգիա, դեղագետի/դեղագործի
էթիկական կոդեքսը: Թեմա 12` Դեղորայքային ապահովում: Թեմա 13` Մեծածախ միջնորդներ,
դասակարգումը: Թեմա 14` Դեղորայքային ապահովում` դեղերի ներմուծման կազմակերպումը,
մարդասիրական օգնության կազմակերպումը, դեղերի պետական գնումները: Թեմա 15` Դեղագործական
պահեստ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված են 2 ընթացիկ քննություններ (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 1, 2, 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0610/Բ11. Ֆարմակոգնոզիա -1 (4 կրեդիտ)

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0609/Բ05. Դեղագիտության կառավարում և էկոնոմիկա-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական աշխատանք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ գիտելիքներ և հմտություններ
դեղատնային գործունեության կազմակերպման սկզբունքների ու եղանակների, դեղագործական
հոգածության և ինքնաբուժման գործընթացի կառավարման, դեղերի արդյունավետ կիրառման, դեղերի
մասին տեղեկատվության, դեղերի որակի ապահովման և կեղծ դեղերի դեմ պայքարի հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 կիմանա հանրային դեղատների աշխատանքի կազմակերպման և տեղաբաշխման ընդհանուր
սկզբունքները,
 տիրապետելով դեղերի որակի ներդեղատնային հսկման եղանակներին
 կկարողանա իրականացնել դեղերի և դեղանյութերի քանակային հաշվառում դեղատանը,
 կիմանա դեղերի արդյունավետ կիրառման, դեղերի ոչ արդյունավետ նշանակումների,
ֆորմուլյարային համակարգի, դեղաբուժական կոմիտեների, կլինիկական դեղագիտության
հայեցակարգի մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեղերի մանրածախ իրացումը: Թեմա 2` Պատշաճ դեղատնային գործունեությունը և դրա
տարրերը: Թեմա 3` Դեղատոմսերի ընդունումը և դեղագործական փորձաքննությունը: Թեմա 4`
Դեղատան արտադրական գործունեությունը, դեղերի պատրաստման կազմակերպումը:
Թեմա 5`

– 80 –

Դեղատոմս դուրս գրող անձի իրավասությունների գնահատումը, դեղագրության ձևավորման
կանոնները: Թեմա 6` Դեղերի պատրաստումը դեղատանը: Թեմա 7` Դեղերի պատրաստման
տեխնոլոգիական սխեման և աշխատանքի ալգորիթմը: Թեմա 8` Դեղերի որակի ներդեղատնային հսկում:
Թեմա 9` Դեղերի բաց թողումը դեղատնից: Թեմա 10` Դեղերի և դեղանյութերի քանակային հաշվառումը
դեղատանը: Թեմա 11` Հասկացողություն դեղերի արդյունավետ (ռացիոնալ) կիրառման մասին: Թեմա 12`
Ինքնաբուժման հայեցակարգի արմատավորումը: Թեմա 13` Հիվանդանոցային դեղատուն: Թեմա 14`
Դեղերի մասին տեղեկատվության առանձնահատկությունները: Թեմա 15` Դեղերի որակի ապահովման
համակարգը: Թեմա 16` Դեղերի կեղծման և նմանատիպ հանցագործությունների հիմնախնդիրը
դեղագործական շուկայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված են 2 ընթացիկ քննություններ (գրավոր կամ բանավոր), յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 1, 2, 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0610/Բ12. Ֆարմակոգնոզիա-2 (4 կրեդիտ)

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
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2.5. Կրթական այլ մոդուլներ
0703/Բ03. Ուսումնական պրակտիկա (2կրեդիտ)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք, (2 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի ֆլորայի դեղաբույսերի
տեսակային կազմի հետ և բուսատեսակների որոշման մոտեցումներին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայաստանի առավել տարածված դեղաբույսերի առանձնահատկությունները և
կտարբերի դեղատու տեսակները նրանց ցեղակիցներից;
2. կկարողանա
որոշիչների
օգնությամբ
որոշել
դեղաբույսերի
կարգաբանական
պատկանելիությունը;
3. կիմանա որոշված բույսերի հայերեն, ռուսերեն և լատիներեն անվանումները;
4. կներկայացնի որոշած դեղաբույսերի հերբարիումը:
0610/Բ13. Արտադրական պրակտիկա-1 (5 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, ստուգարք, (5 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսանողներին քիմիա-դեղագործական
ֆիրմաների, նրանց կառուցվածքի, դեղերի արտադրական տեխնոլոգիաների հետ:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կտիրապետի արտադրական պրոցեսներին և սարքավեորումներին,
6. ծանոթ կլինի արտադրվող դեղերի տեխնիկական վերահսկողությանը,
7. տեղյակ կլինի ՀՀ-ում արտադրվող դեղերի մասին,
8. ծանոթ կլինի արտադրվող դեղերի շուկայական պահանջարկի հետ:
(մարկետինգի միջոցով):
0609/Բ06. Արտադրական պրակտիկա-2 (8 կրեդիտ)

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

Կուրսային աշխատանք-1 (2 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Կուրսային աշխատանք-2 (2 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման

– 82 –

III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ֆարմացիայի ինստիտուտը մագիստրոսի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում`
«Ֆարմացիա» մասնագիտության գծով.

1. «Ֆարմացիա» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ֆարմացիա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան՝ ԵՊՀ

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆարմացիայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

091601.01.7

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

 բակալավրի դիպլոմ դեղագիտության, դեղագործական քիմիայի և հարակից
մասնագիտություներով,
 նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները
հանձնում են համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական
ամփոփիչ քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակները

Ծր ագ ի ր ը ն պատակ ո ւ ն ի .
 Պատրաստելու միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող բարձրորակ
դեղագետ մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել դեղատներում, դեղերի
արտադրություններում, դեղերի ոլորտը կարգավորող կառույցներում, մաքսային
ծառայության ոլորտում, փորձագիտական կազմակերպություններում, բժշկական,
դատաբժշկական, գիտական ու կրթական հաստատություններում և դեղագետի
կարիքը ունեցող այլ ոլորտներում:
 Ու ս ան ո ղ ն ե ր ի ն
ո ւ ս ո ւ ց ան ե լ ո ւ
դ ե ղ ատն տե ս ագ ի տակ ան
հ ե տազ ո տակ ան
մ ե թո դ ն ե ր ,
դ ե ղ ագ ո ր ծ ակ ան
կ ազ մ ակ ե ր պո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի
կ առ ավ ար ո ւ մ ,
դ ե ղ ագ ո ր ծ ակ ան
մ ե ն ե ջ մ ե ն թ ի և մ ար կ ե տի ն գ ի ժ ամ ան ակ ակ ի ց
մ ի ջ ազ գ այ ի ն
պահ ան ջ ն ե ր ի ն հ ամ ապատաս խան ո ղ ս կ զ բ ո ւ ն ք ն ե ր և մ ե թ ո դ ն ե ր :
 Ու ս ան ո ղ ն ե ր ի ն տալ ո ւ հ ի մ ն ար ար գ ի տե լ ի ք ն ե ր դ ե ղ ան յ ո ւ թ ե ր ի
ս ի ն թե զ ի ,
կ առ ո ւ ց վ ած ք ի հ ե տազ ո տմ ան և հ ավ աս տագ ր մ ան ,
ազ դ ե ց ո ւ թ յ ան
մ ե խան ի զ մ ն ե ր ի
ո ւ ս ո ւ մ ն աս ի ր մ ան ,
դ ե ղ ան յ ո ւ թ ե ր ի ց ն ո ր դ ե ղ աձ և ե ր ի ս տաց մ ան հ ե տազ ո տակ ան
գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ամ բ զ բ աղ վ ե լ ո ւ հ ամ ար :
 Ուսանողներին տալու կլինիկական դեղաբանության ոլորտում հիմնարար գիտելիքներ՝ համաձայն
ժամանակակից ռացիոնալ և թիրախային թերապիայի մոտեցումների:
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

1. Ունենալ բավարար գիտելիքներ դեղերի գործարանային և դեղատնային
պատրաստման առանձնահատկությունների և առանձին դասերի դեղաձևերի ՊԱԳ
պահանջների համաձայն արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների ու
սարքավորումների վերաբերյալ: Տիրապետել տարբեր դեղաձևերի, ինչպես նաև բուժկոսմետիկ պատրաստուկների արտադրության և պատրաստման ժամանակակից
պահանջներին և մոտեցումներին:
2. Տիրապետել դեղանյութերի և դեղերի որակական և քանակական հետազոտության
համար կիրառվող
ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների մեթոդական
առանձնահատկություններին և սկզբունքներին: Օգտվել չափորոշիչ տեխնիկական
փաստաթղթերից և տարբեր երկրների դեղագրքերից կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի
որակի հետազոտման և դեղերի լիարժեք անալիզի համար:
3. Տիրապետել ժամանակակից կլինիկական դեղաբանության մեթոդաբանությանը,
հստակ պատկերացում ունենալ վերջինիս հիմնահարցերի և զարգացման մոդելների
մասին, դեղերի միջազգային դասակարգման պահանջներին և մոտեցումներին,
հասկանալու դեղերի ազդեցության կախվածությունը գենետիկական պոլիմորֆիզմից:
4. Տիրապետել դեղագործական շուկայի գնային միջավայրին, դեղագործության
ոլորտում գնագոյացման սկզբունքներին, դեղագործական շուկայի մրցակցության
ասպեկտներին, դեղատնտեսագիտական մեթոդներին և օրենքներին:
5. Տիրապետել ապացուցողական բժշկության սկզբունքներին և մեթոդաբանությանը:
6. Փաստաթղթային ձևակերպում տալ գործնականում իրականացվող գործընթացների
արդյունավետության գնահատման, որակական ու քանակական վիճակագրական
վերլուծության արդյունքներին:
7. Տիրապետել օտար (անգլերեն) լեզվին այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է
մասնագիտական բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից,
մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի
ընթերցման և թարգմանության համար:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. Հիմնվելով ժամանակակից պերսոնալիզացված բժշկության, թիրախային թերապիայի
և կենսամարկերների պատկերացումների վրա, վերլուծելու և հիմնավորելու տարբեր
դասի դեղամիջոցների արդյունավետությունը ռացիոնալ թերապիայում:

2. Իրականացնելու դեղանյութերի և կենսաբանորեն ակտիվ ու օժանդակ նյութերի
քանակական
և
համապատասխան:

որակական

անալիզ՝

ժամանակակից

պահանջներին

3. Վերլուծելու և հասկանալու դեղերի արտադրությունում
և բժշկական
կոսմետոլոգիայում կիրառվող նյութերի տեխնոլոգիաների առավելություններն ու
թերությունները:
4. Վերլուծելու և հասկանալու դեղերի մեծածախ և մանրածախ իրացման
յուրահատկությունները, կարողանալ գնահատել առկա դեղագործական շուկաները,
կատարել դեղագործական շուկայի կանխատեսում, պլանավորում և մոնիտորինգ
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5. Օգտվելու դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող տեղեկատվական
տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային
նյութեր, տեղեկագրեր, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ), իրականացնել
ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և դրանցից բխող հիմնավոր
արդյունքների
հրապարակում,
վերլուծել
և
հասկանալ
ժամանակակից
բժշկագիտական գրականության տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
6. Հասկանալու, թե ինչպես է կատարվում դեղի և դեղաչափի ընտրությունը համաձայն
հիվանդի գեների պոլիմորֆիկ տարբերակների:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. Վերլուծելու դեղագործական բնագավառում առկա հիմնախնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման հնարավորություններն ու անհրաժեշտ ռեսուրսները.
2. Դեղերի միջազգային համակարգերի պահանջներին համապատասխան վերլուծելու և
գնահատելու կլինիկական դեղագիտության գերակա ուղղությունների զարգացման
հիմնահարցերի
արդիականությունը
և
կարևորությունը
ժամանակակից
բժշկագիտության բնագավառում, տիրապետելու դեղագործական հոգածության
սկզբունքներին և մեթոդաբանությանը:

3. Մշակելու, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտական և գիտագործնական
գործունեության արդյունքները հոդվածների, հաշվետվությունների և զեկուցումների
ձևով, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցել գիտաժողովներին, սեմինարներին և
քննարկումներին:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
 եզրափակիչ քննություններ,
 եզրափակիչ ստուգումներ
 մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ֆարմացիա» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
դեղագործության և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում գործող կառույցներում`
զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Հանրային և հիվանդանոցային դեղատներ

 դեղագետ
Բժշկական հիմնարկներ

 կլինիկական դեղագետ
Դեղարտադրող ընկերություններ



որակավորված անձ,



դեղագետ-տեխնոլոգ
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ՀՀ Առողջապահության նախարարության
տեխնոլոգիաների վարչություն

Դեղային

քաղաքականության

և

բժշկական

 գլխավոր մասնագետ,
 առաջատար մասնագետ,
 մասնագետ
Առողջապահության տեսչություն
 դեղագետ-տեսուչ
Փորձագիտական կենտրոններ



որակի հսկման և գնահատման փորձագետ,

 փորձաեգետ
Դեղերի մեծածախ իրացման կազմակերպություններ



պատասխանատու դեղագետ,

 դեղագործական շուկայի մարկետոլոգ
Արտասահմանյան դեղարտադրողների հայաստանյան ներկայացուցչություններ


դեղագետ-ներկայացուցիչ,

 դեղերի առաջ մղման մասնագետ
Գիտահետազոտական հաստատություններ

 հետազոտող գիտաշխատող,
Կթական հաստատություններ

 դասախոս
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց հետբուհական ուսումը ինչպես ԵՊՀ
Ֆարմացիայի ինստիտուտի ամբիոնների, այնպես էլ ԵՊԲՀ-ի և ՀՀ ԳԱԱ տարբեր մասնագիտական
ինստիտուտների ասպիրանտուրաներում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.
 ժամանակակից
դեղատնային
և
անալիտիկ
սարքավորումներով
կահավորված
ուսումնական
լաբորատորիաներ
(դեղատնային
և
գործարանային տեխնոլոգիայի, դեղաբանության, դեղագրքային անալիզի,
դեղագիտական քիմիայի, և այլն) և աշխատասենյակներ,
 համակարգիչներով հագեցած լսարան, հեռուսուցմամբ և առցանց
դասախոսություններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16.Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս

 §Դեղագիտություն¦ մասնագիտությամբ պետական կրթական չափորոշիչ
 ՌԴ Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական համալսարանի
բժշկության ինստիտուտի <<Ֆարմացիա>> մասնագիտության ուսումնական
ծրագիր
 ՀՀ Մ.Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագիր
– 87 –

 ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգի պետական Քիմիադեղագործական ակադեմիայի
դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագիր
 ՌԴ Պյատիգորսկի պետական դեղագիտական ակադեմիայի դեղագիտական
ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագիր
 ՌԴ Մոսկվայի Ի.Մ.Սեչենովի անվան պետական բժշկական համալսարանի
դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագիր
 ՌԴ Մոսկվայի պետական համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի
մագիստրոսական ծրագիր
 Ղազախստանի Հանրապետության Ս.Դ. Ասֆենդիյարովայի անվան ազգային
բժշկական համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսական
ծրագիր
 Մակեդոնիայի Հանրապետության Սկոպիայի <<Սուրբ Կիրիլի և Մեֆոդիի>>
համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագիր
 Չեխիայի
Հանրապետության
Պրահայի
<<Չարլսի
համալսարանի>>
ֆարմացիայի ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագիր
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն
2012 թ ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից ստացվել է լիցենզիա (Կ-ԲԿ-000055)
բժշկական բարձրագույն (մասնագիտական) ծրագրերի իրականացման (0405) <Դեղագիտություն>
մասնագիտությամբ, որը 2014 թ վերալիցենզավորվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
կողմից:
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ՖԱՐՄԱՑԻԱ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ունենալ բավարար գիտելիքներ դեղերի գործարանային և
դեղատնային պատրաստման առանձնահատկությունների և
առանձին դասերի դեղաձևերի ՊԱԳ պահանջների
համաձայն արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների
ու սարքավորումների վերաբերյալ: Տիրապետել տարբեր
դեղաձևերի,
ինչպես
նաև
բուժ-կոսմետիկ
պատրաստուկների արտադրության և պատրաստման
ժամանակակից պահանջներին և մոտեցումներին:
Ա2
Տիրապետել դեղանյութերի և դեղերի որակական և
քանակական
հետազոտության
համար
կիրառվող
ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների մեթոդական
առանձնահատկություններին և սկզբունքներին: Օգտվել
չափորոշիչ տեխնիկական փաստաթղթերից և տարբեր
երկրների դեղագրքերից կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի
որակի հետազոտման և դեղերի լիարժեք անալիզի համար:
Ա3
Տիրապետել ժամանակակից կլինիկական դեղաբանության
մեթոդաբանությանը, հստակ պատկերացում ունենալ
վերջինիս հիմնահարցերի և զարգացման մոդելների մասին,
դեղերի միջազգային դասակարգման պահանջներին և
մոտեցումներին,
հասկանալու
դեղերի
ազդեցության
կախվածությունը գենետիկական պոլիմորֆիզմից:
Ա4
Տիրապետել դեղագործական շուկայի գնային միջավայրին,
դեղագործության ոլորտում գնագոյացման սկզբունքներին,
դեղագործական շուկայի մրցակցության ասպեկտներին,
դեղատնտեսագիտական մեթոդներին և օրենքներին:
Ա5
Տիրապետել ապացուցողական բժշկության սկզբունքներին և
մեթոդաբանությանը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Հիմնվելով ժամանակակից պերսոնալիզացված բժշկության,
թիրախային
թերապիայի
և
կենսամարկերների
պատկերացումների վրա, վերլուծելու և հիմնավորելու տարբեր
դասի
դեղամիջոցների
արդյունավետությունը
ռացիոնալ
թերապիայում:

Բ2

Իրականացնելու դեղանյութերի և կենսաբանորեն ակտիվ ու
օժանդակ նյութերի քանակական և որակական անալիզ՝
ժամանակակից պահանջներին համապատասխան:

Բ3

Վերլուծելու և հասկանալու դեղերի արտադրությունում
և
բժշկական
կոսմետոլոգիայում
կիրառվող
նյութերի
տեխնոլոգիաների առավելություններն ու թերությունները:

Բ4

Վերլուծելու և հասկանալու դեղերի մեծածախ և մանրածախ
իրացման յուրահատկությունները, կարողանալ գնահատել առկա
դեղագործական շուկաները, կատարել դեղագործական շուկայի
կանխատեսում, պլանավորում և մոնիտորինգ:
Օգտվելու դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող
տեղեկատվական
տարբեր
աղբյուրներից
(ինտերնետ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր,
գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ), իրականացնել
ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և դրանցից

Բ5

Ա6

Ա7

Փաստաթղթային ձևակերպում տալ
գործնականում Բ6
իրականացվող
գործընթացների արդյունավետության
գնահատման, որակական ու քանակական վիճակագրական
վերլուծության արդյունքներին:
Տիրապետել օտար (անգլերեն) լեզվին այն ծավալով, որն
անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի տեղեկատվություն
քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, մասնագիտական
բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև
տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Վերլուծելու
դեղագործական
բնագավառում

Գ2

Գ3

առկա
հիմնախնդիրները
և գնահատել դրանց լուծման
հնարավորություններն ու անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Դեղերի
միջազգային
համակարգերի
պահանջներին
համապատասխան վերլուծելու և գնահատելու կլինիկական
դեղագիտության գերակա ուղղությունների զարգացման
հիմնահարցերի արդիականությունը և կարևորությունը
ժամանակակից
բժշկագիտության
բնագավառում,
տիրապետելու
դեղագործական
հոգածության
սկզբունքներին և մեթոդաբանությանը:
Մշակելու, վերլուծելու և ներկայացնելու հետազոտական և
գիտագործնական
գործունեության
արդյունքները
հոդվածների, հաշվետվությունների և զեկուցումների ձևով,
ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցել գիտաժողովներին,
սեմինարներին և քննարկումներին:
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բխող հիմնավոր արդյունքների հրապարակում, վերլուծել և
հասկանալ ժամանակակից բժշկագիտական գրականության
տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
Հասկանալու, թե ինչպես է կատարվում դեղի և դեղաչափի
ընտրությունը
համաձայն
հիվանդի
գեների
պոլիմորֆիկ
տարբերակների:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-2
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Դեղանյութերի կառուցվածքի հետազոտման մեթոդներ
Կլինիկական դեղաբանություն-1
Կոսմետիկ պատրաստուկների տեխնոլոգիա
Ապացուցողական բժշկության հիմունքներ
Կլինիկական դեղաբանություն-2
Ֆարմտեխնոլոգիա-1(կարծր դեղեր)
Դեղագիտության կառավարում և էկոնոմիկա
Կենսատեխնոլոգիա
Ֆարմտեխնոլոգիա-2(ստերիլ դեղեր)
Դեղանյութերի որակի հետազոտման մեթոդներ
ԿԱՄ-երի որակի հետազոտման մեթոդներ
Ֆարմակոգենետիկա
Ֆարմակոգենոմիկա

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6 Ա7

1602/Մ01

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

0309/Մ01

Գ1

Գ2

X

X

X

0610/Մ02
0611/Մ02

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

0611/Մ04

X

X

X
X

X

0611/Մ03

X
X

X

0609/Մ02

Գ3

X

X

0611/Մ01

0609/Մ03

Բ6

X

X

0610/Մ01

0609/Մ01

Բ5

X

X
X

X

X

X

0610/Մ03

X

X

X

0609/Մ04

X

X

X

0610/Մ04

X

0610/Մ05

X

X

X

X

X

X
X

0611/Մ05

X

X

X

0611/Մ06

X

X

X
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«Ֆարմացիա» մագիստրոսի կրթական ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ
1. 1602, 1604,
1608/Մ01

2. Օտար լեզու (անգլերեն, կամ ֆրանսերեն, կամ գերմաներեն)

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. գործ.-4

6. 1-ին ենթակիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3.

6
ECTS կրեդիտ

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

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է համապատասխանեն
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. Տիրապետել օտար լեզվին այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում
իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
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.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
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. Chem Course 2008, A teaching Experience in the Chemistry Classroom, Olmedo Bula, Jenaro
Diaz-Ducca
4. Hyland, K (2015) Genre Discipline and identity. journal of English for Academic Purposes 19, 32-43
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-2

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. գործ.-4

6. 1-ին ենթակիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին
սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգիօգնությամբ
 սովորեցնել
աշխատել
WEB
կայքերի
հետ`
հիպերտեքստերի
HTML լեզվի օգնությամբ:

3.
2
ECTS
կրեդիտ

նշադրման

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

տիրապետելու հենքի դերը իր մասնագիտությունում
ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
տիրապետելու տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգին և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզվին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

ACCESS–ով ստեղծելու և օգտագործելու տվյալների հենքեր,
HTML-ով ստեղծելու ինտերնետային կայք և տեղադրելու ինտերնետում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Վերլուծելու խնդիրները և առաջարկելու լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Բ1. Օգտվել դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ), իրականացնել ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և
դրանցից բխող հիմնավոր արդյունքների հրապարակում, վերլուծել և հասկանալ ժամանակակից
բժշկագիտական գրականության տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
Գ1. Վերլուծել դեղարտադրության առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման հնարավորություններն
ու անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,2015, 429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit Press, 2013,
576 p.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին ենթակիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3.
2
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնելու մասնագիտական ոլորտում հետազոտական աշխատանքների
պլանավորման
սկզբունքներին,
էտապներին,
մասնագիտական
գրականության
որոնման
աղբյուրներին և օգտվելու մեթոդներին
 ուսանողներին ծանոթացնելու գիտական աշխատանքների ներկայացման պահանջներին և
չափորոշիչներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

տիրապետելու մասնագիտական ոլորտում ինֆորմացիայից օգտվելու հմտություններին,
պատկերացնելու հետազոտությունը ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ փուլերն ու դրանց ճիշտ
կազմակերպումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

պլանավորելու և գիտական ղեկավարի հսկողությամբ իրականացնելու մագիստրոսական թեզերի
պատրաստման համար անհրաժեշտ հետազոտական աշխատանքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.
հակիրճ ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները և եզրահանգումները
5.
վերլուծելու խնդիրները և առաջարկելու լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Օգտվել դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ), իրականացնել ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և դրանցից
բխող հիմնավոր արդյունքների հրապարակում, վերլուծել և հասկանալ ժամանակակից բժշկագիտական
գրականության տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
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Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություններ,
2.
դիտակտիկ նյութեր,
3.
նախագծերի պատրաստում
4.
ինքնուրույն գործնական աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով ըստ դասավանդված նյութի և ուսանողի ընթացիկ առաջադրանքների
կատարման արդյունքների:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները: Գիտական հետազոտությունների
ուսումնառության հիմնական մեթոդները: Հետազոտական աշխատանքի պլանավորում: Մասնագիտական
գրականությունից օգտվելու աղբյուրներ և մեթոդներ: Գիտահետազոտական աշխատանքների ընդհանուր
սխեման: Ընտրված թեմայի ակտուալության հիմնավորում: Դիտարկում: Համեմատում: Մոդելավորում:
Արդյունքների ներկայացում:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Селье Г. «От мечты к открытию: как стать ученым», 1987, 90 с.
2.
Битюков П. В. Современная организация научной работы, 2009
3.
Александров В. А. Прогнозирование и управление нововведениями. Обзорная информация БелНИИНТИ. –
Мн., 1988. – 124 с.
4.
Архангельская В. Н., Кабанова З. П. Автоматизация планирования научных исследований. – М.: Наука, 1973.
– 120 с.
5.
Зайцев Б. Ф., Лапин Б. А. Организация научно–технического планирования. – М.: Экономика, 1970. – 207 с.
6.
Лебедева Е. А., Недотко П. А. Программно–целевой подход к научным исследованиям в США. – М.: Наука,
1980. – 296 с.
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2. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

4. Շաբաթական 4 ժամ

3.
2
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-4

6. 1-ին ենթակիսամյակ՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է`
Ուսանողներին ծանոթացնել դեղագիտության, բժշկագիտության, մոլեկուլյար գենետիկայի, նեյրոքիմիայի,
իմունոլոգիայի և կլինիկական դեղաբանության նվաճումների, զարգացման արդիական ուղիների և ինովացիոն
տեխնոլոգիաների ներդրման, նոր դեղամիջոցների ստեղծման, սկրինինգի, նախակլինիկական և կլինիկական
փորձարկման, դեղամիջոցների արտադրության և կիրառման պրոցեսի իրականացման մոտեցումների
հիմնահարցերի հետ՝ համահունչ ժամանակակից մենենջմենտի պահանջներին և լոգիստիկայի
տրամաբանության:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

տիրապետելու գիտելիքների, որոնք հնարավորություն կտան կողմնորոշվել կլինիկական
դեղաբանության, կենսատեխնոլոգիայի, ինչպես նաև մի շարք հարակից առարկաների ժամանակակից
արդիական հիմնախնդիրներում:
կողմնորոշվելու ժամանակից դեղամիջոցների քիմիական կառուցվածքի, դասակարգման, ազդեցության
մեխանիզմների հարցերում,
կողմնորոշվելու կենսամատչելիության, ֆարմակոկինետիկ և ֆարմակոդինամիկ փոխազդեցության,
կենսաձևափոխությունների,
կենսահամարժեքության,
կողմնակի
ազդեցության
և
այլ
առանձնահատկությունների և օրինաչափությունների հարցերում:

Ունակ կլինի
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կողմնորոշվելու դեղամիջոցների կիրառման նպատակահարմարության հարցերում, հաշվի առնելով
պրեպարատի նշանակման բժշկական ցուցումը, նրա օգտակարության և ռիսկի գործոնների
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հարաբերությունը, հիվանդի տարիքը, սեռը, դեղամիջոցին բնորոշ կողմնակի էֆեկտները,
կենսաձևափոխությունների առանձնահատկություններն և այլն:
5. վերլուծելու ժամանակակից ընդհանուր և կլինիկական ֆարմակոլոգիայի հանգույցային հիմնահարցերի
հիմունքները, զարգացման գերակա ուղիները, հետազոտական ժամանակակից մեթոդները և մի շարք
կիրառական բնույթի հարցերը:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու և գնահատելու դեղագիտության գերակա ուղղությունների զարգացման հիմնահարցերի
արդիականությունը և առարկայի սերտ կապը ժամանակակից բժշկագիտության, մոլեկուլյար
կենսաբանության և բժշկական գենետիկայի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա7. Տիրապետել ժամանակակից կլինիկական դեղաբանության մեթոդաբանությանը, հստակ պատկերացում
ունենալ վերջինիս հիմնահարցերի և զարգացման մոդելների մասին, դեղամիջոցների միջազգային
դասակարգման պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ3. Վերլուծել և հստակ պատկերացում ունենալ կլինիկական դեղաբանության դերի և կարևոր նշանակության
մասին հանրային առողջության պահպանման և գիտաբժշկության ոլորտներում: Կողմնորոշվել
կենսամատչելիության, ֆարմակոկինետիկ և ֆարմակոդինամիկ փոխազդեցության,
կենսաձևափոխությունների, կենսահամարժեքության, կողմնակի ազդեցության և այլ
օրինաչափությունների հարցերում: Վերլուծել և գնահատել պացիենտի հիմնական ախտանիշները՝
դեղաբուժման օպտիմալ սխեմայի ընտրության նպատակով:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ ստուգարք 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պերսոնալիզացված բժշկությունը որպես առողջապահության նոր մոդել: Ժամանակակից պատկերացումներ
կենսամարկերների և դեղամիջոցների թիրախների մասին: Ռեցեպտորային տեսություն: Ռեցեպտորների
դասակարգում: Լիգանդներ` ագոնիստներ
և անտագոնիստներ: Դեղանյութերի ֆարմակոկինետիկ և
ֆարմակոդինամիկ փոխազդեցություն: Դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցություն: Դեղորայքային ալերգիա և
անաֆիլաքսիա,
դեղորայքային
հիվանդություն,
ֆարմակոռեզիստենտություն,
դեղորայքային
կախվածություն, դեղորայքային դոպինգ: Դեղանյութերի թաղանթային տրանսպորտ: Ուղղակի և անուղղակի
ակտիվ տրանսպորտ, կապակցված տրանսպորտ, վեզիկուլյար տրանսպորտ և էկզոցիտոզ: Թաղանթային
կանալների
և
պոմպերի
տարատեսակները:
Ֆարմակոկինետիկայի
ընդհանուր
հարցեր:
Կենսամատչելիություն, կենսահամաչափություն: Դեղանյութերի կենսատրանսֆորմացիայի փուլերը և
մեխանիզմները: Նոր միացությունների հետազոտման ստանդարտացված մեթոդներ և մոտեցումներ:
Նախակլինիկական և կլինիկական հետազոտություններ համաձայն ապացուցողական բժշկության
պահանջներին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Харкевич Д.А. Фармакология, 2010. 908 стр.
2. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману, 2006,1648 стр.
3. Joghi S.,Gowder T., Pharmacology and Therapeutics, 2014, 356 pages.
4. Gallelli L, Pharmacology, 2012, 732 pages.
5. Ritter J.M, Lewis L.D., Mant T.G.K., Ferro A. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2008, 460
pages.
1. 0610/Մ02

2. Դեղանյութերի կառուցվածքի հետազոտման մեթոդներ

4. Շաբաթական 8 ժամ

5. դաս.-4, գործ.-4
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3.
4
ECTS կրեդիտ

6. 1-ին ենթակիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դեղանյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրման և նույնականացման
համար կիրառվող ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքային և մեթոդական
սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

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

նկարագրելու ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքային սկզբունքները և
ֆունկցիոնալ տարբերությունները,
Ճանաչելու դեղանյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրման և նույնականացման համար կիրառվող
մեթոդները և սարքավորումները,
կատարելու ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն, անհրաժեշտ ֆիզիկական
մեծությունների և այլ անհրաժեշտ պարամետրերի կիրառմամբ:
Ունակ կլինի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

իրականացնելու դեղանյութերի և այլ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների նույնականացում,
կառուցվածքի հետազոտություն ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների կիրառմամբ,
կատարելու ստացված հետազոտական արդյունքների համակողմանի վերլուծություն:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. վերլուծելու և գնահատելու ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների հնարավորությունները և
դրանց կիրառության անհրաժեշտությունը դեղանյութերի և այլ կենսաբանուրեն ակտիվ
միացությունների հետազոտության և արտադրության գործընթացներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Գրանցել գործնականում իրականացվող
արտադրական գործընթացների արդյունավետության
վիճակագրական և որակական ու քանակական վերլուծության արդյունքները:
Ա2. Տիրապետել դեղանյութերի և դեղերի որակական և քանակական հետազոտության համար կիրառվող
ժամանակակից
անալիտիկ
սարքավորումների
մեթոդական
առանձնահատկություններին
և
սկզբունքներին: Օգտվել չափորոշիչ տեխնիկական փաստաթղթերից և տարբեր երկրների դեղագրքերից
կենսաբանական ակտիվ նյութերի որակի հետազոտման և դեղերի լիարժեք անալիզի համար:
Բ1. Օգտվել դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ), իրականացնել ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և դրանցից
բխող հիմնավոր արդյունքների հրապարակում, վերլուծել և հասկանալ ժամանակակից բժշկագիտական
գրականության տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
Բ6. Իրականացնել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան դեղանյութերի և կենսաբանական
ակտիվ և օժանդակ նյութերի քանակական և որակական անալիզ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և
հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
3. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պինդ ֆազային էքստրակցիա, քրոմատոգրաֆիա: Ցածր և բարձր ճնշումային հեղուկային քրոմատոգրաֆիա:
Նպատակային նյութերի բաժանման արդյունավետության մեծացման եղանակները:
Պահման
ժամանակամիջոց:
Ընտրողականությունը
որպես
քրոմատոգրաֆիական
համակարգում
ընթացող
ֆիզիկաքիմիական փոխազդեցությունների արտահայտման ցուցանիշ: Քրոմատոգրաֆիական աշտարակի
արդյունավետություն: Պիկի խտություն: Պիկի ասիմետրիկություն: Պոլյարություն: Պոլյար և ոչ պոլյար
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լուծիչներ և ադսորբենտներ:
Հֆ(Հետադարձ Ֆազա) քրոմատոգրաֆիա, ՀՖ համակարգի օրինակներ:
Իզոկրատիկ և գրադիենտային էլուցիա: Որակական անալիզի հիմունքները: Միացությունների
նույնականացման եղանակները: Նույնականացման կեղծ դրական և կեղծ բացասական արդյունքները:
Քանակական անալիզի հիմունքները: Կալիբրում, կարգաբերում: Ներքին և արտաքին ստանդարտների
մեթոդները: Քրոմատոգրաֆիական մեթոդի վալիդացում: Մասս-սպեկտրոմետրիա: Իոնիզացում: Կրկնակի
ֆոկուսացում: Կվադրոպոլային իոնային ծուղակ: ԻԿ սպեկտրոսկոպիայի ֆիզիկաքիմիական հիմքերը:
Ատոմային և մոլեկուլային սպեկտրերի կառուցվածքը: Պտտական և տատանողական սպեկտորներ:
Բազմատոմային մոլեկուլների տատանումները: ԻԿ սպեկտրոսկոպիայի կիրառումը դեղանյութերի
նույնականացման համար: ՈՒՄ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդը և նրա կիրառումը օրգանական և ֆիզիկական
քիմիայում: Էլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիայի տեսական հիմքերը: Մոլեկուլային օրբիտալների և
էլեկտրոնային անցումների դասակարգումը: Քրոմոֆորներ: ՈւՄ սպեկտրոսկոպիայի կիրառումը:
Պոլյարիմետրիա: Հալման կետի ջերմաստիճանի և թորման սահմանային ջերմաստիճանների որոշումը:
Կիրառությունը դեղանյութերի նույնականացման ժամանակ: ՄՄՌ սպեկտրոսկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. К.С. Сычев. «Практический курс жидкостной хроматографииs». КОКОРО, 2013, 272 с.
2. А.П. Арзамасцева. «Рукаводства к лабораторным занятиям по фармацевтической xимии».Москва, 2001, 369
с.
3. А. В. Васильев, Е. В. Гриненко,А. О. Щукин, Т. Г. Федулина «Инфракрасная спектроскопия органических
и природных соединений».Санкт-Петербург, 2007, 20 с.
4. Е.Н. Шаповалова, А.В. Пирогов. «Хроматографические методы анализа». Москва, 2007, 109 с.
5. И.Э.Нифантьев, П.В.Ивченко. «Практический курс спектроскопии ядерного магнитного резонанса».
Методическая разработка. Москва, 2006, 200 с.
6. Л.С.Якимова. «Метод уф-спектроскопии и его применение в органической и физической химии».
Учебно-методическое пособие. Казань, 2015, 19 с.
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2. Կլինիկական դեղաբանություն-1

3.

2
ECTS կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-4
6. 1-ին ենթակիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա ազդող դեղամիջոցների
դասակարգմանը, ազդեցության մեխանիզմների և հասունացող էֆեկտների առանձնահատկություններին,
կիրառման ոլորտին, ցուցումներին և հակացուցումներին, հնարավոր կողմնակի ազդեցություններին և
դրանց շտկման ուղիներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու ժամանակակից նարկոտիկ ցավազրկող, նեյրո- և պսիխոտրոպ դեղամիջոցների
ազդեցության մեխանիզմների և դիֆերենցված կիրառման ասպեկտներին, ինչպես նաև նշված կարգի
պրեպարատների, հատկապես երկարատև օգտագործման դեպքում, հաճախ զարգացող
տոլերանտության խնդիրներին,
2. կողմնորոշվելու նեյրո- և պսիխոտրոպ դեղամիջոցների, մասնավորապես բենզոդիազեպինների,
հակադեպրեսանտների ամբուլատոր և կլինիկական պայմաններում կիրառման, մոնիտորինգի և
վերահսկման մեխանիզմների հարցերում:
3. տիրապետելու, վերլուծելու և գնահատելու տարբեր գեներացիաների և նոր օրիգինալ դեղամիջոցների
արդյունավետությունը, հատկապես Պարկինսոնի, Ալցհեյմերի հիվանդությունների և ցրված սկլերոզի
ժամանակ, առանձնապես հաշվի առնելով նշված հիվանդությունների թվի աճը վերջին տարիներին:

Ունակ կլինի
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու նարկոտիկ ցավազրկող նեյրո- և պսիխոտրոպ դեղամիջոցների ազդեցության ուրույնության
և դեղորայքային կախվածության զարգացման մեխանիզմները և պատճառները,
5. հիմնվելով ժամանակակից պերսոնալիզացված բժշկության պատկերացումների վրա, թիրախային
թերապիայի և կենսամարկերների վերաբերյալ, վերլուծելու և հիմնավորելու տարբեր դասի նեյրո- և
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պսիխոտրոպ դեղամիջոցների արդյունավետությունը ռացիոնալ թերապիայում:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու և գնահատելու կլինիկական դեղագիտության գերակա ուղղությունների զարգացման
հիմնահարցերի
արդիականությունը
և
կարևորությունը
ժամանակակից
բժշկագիտության
բնագավառում.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա7. Տիրապետել ժամանակակից կլինիկական դեղաբանության մեթոդաբանությանը, հստակ պատկերացում
ունենալ վերջինիս հիմնահարցերի և զարգացման մոդելների մասին, դեղամիջոցների միջազգային
դասակարգման պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ3. Վերլուծել և հստակ պատկերացում ունենալ կլինիկական դեղաբանության դերի և կարևոր նշանակության
մասին հանրային առողջության պահպանման և գիտաբժշկության ոլորտներում: Կողմնորոշվել
կենսամատչելիության,
ֆարմակոկինետիկ
և
ֆարմակոդինամիկ
փոխազդեցության,
կենսաձևափոխությունների,
կենսահամարժեքության,
կողմնակի
ազդեցության
և
այլ
օրինաչափությունների հարցերում: Վերլուծել և գնահատել պացիենտի հիմնական ախտանիշները՝
դեղաբուժման օպտիմալ սխեմայի ընտրության նպատակով:
Գ2. Դեղերի միջազգային համակարգերի պահանջներին համապատասխան վերլուծել և գնահատել դեղերի
ցուցումները, հակացուցումները, կողմնակի ազդեցությունը և դրանց կանխման միջոցները, տիրապետել
դեղգործունեության կազմակերպման կարողություններին և դեղերի բաշխման ու իրացման հատուկ
հմտություններին:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց յ ո ւ ր աք ան չ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գլխուղեղի նեյրոմեդիատորային համակարգերը որպես տարգետային թերապիայի թիրախներ: Սինապսի
կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Գլխուղեղի մոնոամիներգիկ համակարգեր: Դրդող և արգելակող
նեյրոմեդիատորներ և դրանց ռեցեպտորներ: Քնաբեր, սեդատիվ և անքսիոլիտիկ դեղամիջոցների
դասակարգումը և ազդեցության մեխանիզմները: ԳԱԿԹ-բենզոդիազեպինային ռեցեպտորների կառուցվածքը
և ֆունկցիաները: Բարբիտուրատներ, բենզոդիազեպիններ, ոչ բենզոդիազեպինային քիմիական կառուցվածք
ունեցող պրեպարատներ: Ընդհանուր անզգայացնող, քնաբեր և հակացնցումային դեղամիջոցներ: ԿՆՀ խթանող
դեղամիջոցների դասակարգումը և ազդեցության մեխանիզմները: Նոոտրոպ դեղամիջոցներ: Կիրառման
ցուցումները: Հակապսիխոտիկ դեղամիջոցների դասակարգումը: Նեյրոլեպտիկներ. Տիպիկ և ատիպիկ
հակապսիխոտիկ միջոցներ: Նեյրոլեպտիկ համախտանիշ և դրա շտկումը: Հակադեպրեսանտների
դասակարգումը
ըստ
ազդեցության
մեխանիզմների:
Նարկոտիկ
ցավազրկողների
կլինիկական
դեղաբանություն:
Ժամանակակից պատկերացումներ էնդոգեն օպիօիդային համակարգի մասին:
Էնդորֆիններ և էնկեֆալիններ. Օպիատային ռեցեպտորների տարատեսակները: Մորֆին, դրա ածանցյալները
և սինթետիկ փոխարինողները: Մորֆինի ցավազրկող և պսիխոտրոպ էֆեկտները: Օպիատային նարկոմանիա:
Գլխուղեղի նեյրոդեգեներատիվ և աուտոիմուն դեմիելինիզացնող հիվանդությունների պսիխոֆարմակոլոգիա:
Ժամանակակից պատկերացումներ Պարկինսոնի, Ալցհեյմերի
հիվանդությունների և ցրված սկլերոզի
զարգացման մեխանիզմների վերաբերյալ: Պաթոգենետիկ դեղորայքային բուժման մոտեցումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Харкевич Д.А. Фармакология, 2010. 908 стр.
2. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману, 2006,1648 стр.
3. Joghi S.,Gowder T., Pharmacology and Therapeutics, 2014, 356 pages.
4. Gallelli L, Pharmacology, 2012, 732 pages.
5. Ritter J.M, Lewis L.D., Mant T.G.K., Ferro A. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2008, 460
pages.
1. 0609/Մ01
2. Կոսմետիկ պատրաստուկների տեխնոլոգիա
3.
2

– 100 –

ECTS կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. Դաս.-2, լաբ.-2
6. 2-րդ ենթակիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական տեսական գիտելիքներ մաշկի և նրա
ելունների, (որպես կոսմետոլոգիական ազդեցության օբյեկտ) մաշկի դերի, շերտերի, ֆունկիաների,
ծերացման ժամանակակից թեորիաների՝ ազատ ռադիկալային, սթրեսային, Խարմանի և այլն
տեսություններին,
 ծանոթացնել մաշկային հիվանդությունների ծագման, տարածման և բուժման նորագույն
համընդհանուր սկզբունքներին և դեղատնային պայմաններում մաշկի վրա օպտիմալ բուժկոսմետիկ
բարենպաստ ազդեցություն թողնող օժանդակ և կենսաբանական ակտիվ նյութերի ֆիզիկաքիմիական և
կենսաբանական հատկություններին, պատրաստման առանձնահատկություններին, տեսակներին,
բուժ-կոսմետիկ դեղերի հիմքեր կազմելու յուրահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


մատնանշելու բուժ-կոսմետիկայի կամ կոսմոցևտիկա գիտության և պրակտիկայի նորագույն
ձեռքբերումները, կոսմետիկայի զարգացման ժամանակակից տեսական հիմունքները, նորագույն
նվաճումները,

տիրապետելու դեղայութերի և օժանդակ նյութերի բուժ-կոսմետիկ դեղերի վերափոխման տեսական
տարբեր պրոցեսների
հիմունքներին և օրենքներին, հաշվի առնելով մաշկի և լորձաթաղանթների
առանձնահատկությունները ,

լուսաբանելու դեղատնային պայմաններում պատրաստվող բուժ-կոսմետիկ դեղերի դասերը, նրանց
դրական և բացասական կողմերը, ներդեղատնային դեղատոմսերով դեղերի պատրաստման եղանակները և
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ցուցաբերելու հմտություններ բուժ-կոսմետիկ դեղերի պատրաստման համար անհրաժեշտ կազմի և
պատրաստման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մասին, ելնելով մաշկով նյութերի ներթափանցման
առանձնահատկություններին, ժամանակակից կենսամատչելիության հիմունքներից, որակի գնահատումը,
սանիտարական և հիգիենիկ պահանջները:

ասեպտիկ պայմաններում պատրաստելու բուժ-կոսմետիկ դեղեր դեղատուն մուտք գործած
դեղատոմսերով:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու և գնահատելու բուժ-կոսմետիկ դեղերի կազմը, նրանց թափանցելիության
արդյունավետությունը կախված դեղատոմսում առկա դեղանյութերի, օպտիմալ հիմքերի ընտրում
կենսամատչելիության բարելավման համար, տարբեր մաշկային հիվանդությունների տարբերակում և
դեղաձևերի պատրաստում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ունենալ բավարար գիտելիքներ դեղերի գործարանային և դեղատնային արտադրության
առանձնահատկությունների և առանձին դասերի դեղաձևերի ՊԱԳ պահանջներին համաձայն
արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների ու սարքավորումների վերաբերյալ: Տիրապետել տարբեր
դեղաձևերի, ինչպես նաև
բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկների արտադրության և պատրաստման
ժամանակակից պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ2. Իրականացնել դեղատոմսերի ֆարմանալիզ, մասնագիտական փորձաքննություն, դեղերի պատրաստման,
այդ թվում ասեպտիկ պայմաններում, աշխատանքների կազմակերպում:
Բ5. Վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի արտադրության և կոսմոցևտիկայում կիրառվող տեխնոլոգիաների
առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել առանձին դասերի դեղանյութերի
արտադրության արդյունավետ մեթոդներ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. դիտակտիկ նյութեր,
3. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց
յ ո ւ ր աք ան չ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոսմետիկան ոպես գիտություն, զարգացման էտապները, պատմությունը: Մաշկի դերը, շերտերը, բնորոշ
բջիջները, ֆերմենտները և ռեցեպտորները: Մաշկի ֆունկցիաները: Մաշկի ջրազրկում: Էպիդերմիսի լիպիդներ:
Խոնավեցնող ունակությամբ օժտված քիմիական նյութեր: Ակնեյի առաջացում: Նյութերի ներծծումն մաշկի
միջոցով: Մաշկի ելուններ՝ մազեր և եղունգներ:Մաշկի թթվային՝Մարկոնիի մանթիան: Քրտնագեղձեր: Մաշկի
տիպերը: Մաշկի ծերացման թեորիաները: ՈւՄ ճառագայթում, ֆոտոծերացում: Մաշկի հիվանդությունների
կլինիկական պատկերը՝ առաջնային և երկրորդային մորֆոլոգիական էլեմենտներ: Մաշկային
հիվանդություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.И. Краснюк, Г.В. Михайлов “Лечебно-косметические средства” Москва “Академия” 2006 г.
2. A.И. Тихонов, Т.Г.Ярных “Технология лекарств” - Харков, “Золотые страницы”, 2002г.
3. А.Ю.Кривова, В.Х. Паронян “Технология производства парфюмерно-косметических продуктов” Москва,
“ДеЛи приннт” 2009 г.
4. А.Г.Башура, Н.П. Половко и др. “Технология косметических и парфюмерных средств” НФАУ 2002 г.

2. Ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան
3. 2 ECTS կ ր ե դ ի տ
հիմու նքներ
4. Շ աբ աթ ակ ան 8 ժ ամ
5. դ աս .-4, գ ո ր ծ .-4
6. 3-ր դ ե ն թ ակ ի ս ամ յ ակ ՝ գ ար ն ան այ ի ն
7. Առ ան ց ը ն թ աց ի կ գ ն ահ ատմ ան
8. Դաս ը ն թ աց ի ն պատակ ն է ՝
 ո ւ ս ան ո ղ ն ե ր ի ն
ծ ան ո թ աց ն ե լ
կ լ ի ն ի կ ակ ան
հ ամ աճ ար ակ աբ ան ո ւ թ յ ան
և
ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան ս կ զ բ ո ւ ն ք ն ե ր ի և մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ան հ ե տ, ի ն չ պե ս
ն աև ս ո վ ո ր ե ց ն ե լ դ ե ղ ե ր ի կ լ ի ն ի կ ակ ան հ ե տազ ո տո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի պլ ան ավ ո ր մ ան ,
ան ց կ աց մ ան , ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ի վ ե ր լ ո ւ ծ ո ւ թ յ ան և ն ե ր կ այ աց մ ան ժ ամ ան ակ ակ ի ց
ե ղ ան ակ ն ե ր ը :
9. Դաս ը ն թ աց ի ավ ար տի ն ո ւ ս ան ո ղ ը ո ւ ն ակ կ լ ի ն ի ՝
ա. մ աս ն ագ ի տակ ան գ ի տե լ ի ք և ի մ աց ո ւ յ թ ո ւ ն

տի ր ապե տե լ ո ւ
ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան
բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան
սկզբ ու նքներին
և
մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ան ,

տի ր ապե տե լ ո ւ
կ լ ի ն ի կ ակ ան հ ամ աճ ար ակ աբ ան ո ւ թ յ ան ս կ զ բ ո ւ ն ք ն ե ր ի ն և
մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ան ,

տի ր ապե տե լ ո ւ կ ե ն ս ավ ի ճ ակ ագ ր ո ւ թ յ ան հ ի մ ո ւ ն ք ն ե ր ի ն :
բ . գ ո ր ծ ն ակ ան մ աս ն ագ ի տակ ան կ ար ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր

որոնել ու ,
զ տե լ ո ւ ,
վերլ ու ծ ել ու
և
հ աս կ ան ալ ո ւ
ժ ամ ան ակ ակ ի ց
բ ժ շ կ ագ ի տակ ան
գ ր ակ ան ո ւ թ յ ո ւ ն ը , ի ն չ պե ս
ն աև
կ ի ր առ ե լ ո ւ
ս տաց վ ած
տե ղ ե կ ատվ ո ւ թ յ ո ւ ն ը գ ո ր ծ ն ակ ան ո ւ մ ,

ի ն ք ն ո ւ ր ո ւ յ ն կ ատար ե լ ո ւ ս ե պակ ան հ ե տազ ո տո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ի
վ ի ճ ակ ագ ր ակ ան վ ե ր լ ո ւ ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ՝
կ ի ր առ ե լ ո վ կ ե ն ս ավ ի ճ ակ ագ ր ո ւ թ յ ան
ժ ամ ան ակ ակ ի ց ե ղ ան ակ ն ե ր ը :
10. Դաս ը ն թ աց ը ձ և ավ ո ր ո ւ մ է կ ր թ ակ ան ծ ր ագ ր ի հ ե տև յ ալ վ ե ր ջ ն ար դ յ ո ւ ն ք (ն ե ր )ը .
1. 0611/Մ02

Ա5.
Տ ի ր ապե տե լ
ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան
բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան
սկզբ ու նքներին
և
մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ան ը :
Բ1. Օգ տվ ե լ դ ե ղ ագ ի տո ւ թ յ ան ը և բ ժ շ կ ագ ի տո ւ թ յ ան ը վ ե ր աբ ե ր վ ո ղ տե ղ ե կ ատվ ակ ան
տար բ ե ր աղ բ յ ո ւ ր ն ե ր ի ց (ի ն տե ր ն ե տ, է լ ե կ տր ո ն այ ի ն գ ր ադ ար ան ն ե ր , գ ո վ ազ դ այ ի ն
ն յ ո ւ թ ե ր , տե ղ ե կ ագ ր ե ր , գ ի տակ ան հ ո դ վ ած ն ե ր , հ աշ վ ե տվ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ),
ի ր ակ ան աց ն ե լ ս տաց վ ած ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ի հ ամ ակ ո ղ մ ան ի վ ե ր լ ո ւ ծ ո ւ թ յ ո ւ ն և
դ ր ան ց ի ց բ խո ղ հ ի մ ն ավ ո ր ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ի հ ր ապար ակ ո ւ մ , վ ե ր լ ո ւ ծ ե լ և
հ աս կ ան ալ ժ ամ ան ակ ակ ի ց բ ժ շ կ ագ ի տակ ան գ ր ակ ան ո ւ թ յ ան տվ յ ալ ն ե ր ը և կ ի ր առ ե լ
այ ն գ ո ր ծ ն ակ ան ո ւ մ :
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Գ3. Պատր աս տե լ զ ե կ ո ւ ց ո ւ մ ն ե ր և հ աշ վ ե տվ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր , ն ե ր կ այ աց ն ե լ
հ ե տազ ո տո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ը , վ ար ե լ գ ի տակ ան բ ան ավ ե ճ ե ր ,
ս ե մ ի ն ար ն ե ր և գ ի տաժ ո ղ ո վ ն ե ր :
11. Կի ր առ վ ո ւ մ ե ն դ աս ավ ան դ մ ան և ո ւ ս ո ւ մ ն առ ո ւ թ յ ան հ ե տև յ ալ ձ և ե ր ն ո ւ
մ ե թո դ ն ե ր ը .
1. դ աս ախո ս ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ,
2. գ ի տակ ան ս ե մ ի ն ար ն ե ր ,
3. ի ն ք ն ո ւ ր ո ւ յ ն աշ խատան ք
12. Գն ահ ատմ ան մ ե թ ո դ ն ե ր ը և չ ափան ի շ ն ե ր ն ե ն .
Եզ ր ափակ ի չ բ ան ավ ո ր ք ն ն ո ւ թ յ ո ւ ն 20 մ ի ավ ո ր առ ավ ե լ ագ ո ւ յ ն ար ժ ե ք ո վ
(հ ար ց ատո մ ս ը պար ո ւ ն ակ ո ւ մ է 4 հ ար ց յուրաքանչյուրը՝ 5 մ ի ավ ո ր : Մի ավ ո ր ն ե ր ի ք այ լ ը `
0,5 ):
13. Դաս ը ն թ աց ը բ աղ կ աց ած է հ ե տև յ ալ հ ի մ ն ակ ան բ աժ ի ն ն ե ր ի ց .
Պատմ ակ ան ակ ն ար կ : Ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան ս տե ղ ծ մ ան ն ախադ ր յ ալ ն ե ր ը :
Կլ ի ն ի կ ակ ան
հ ամ աճ ար ակ աբ ան ո ւ թ յ ան
և
ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան
բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան
սկզբ ու նքներ
և
մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ո ւ ն :
Գի տակ ան
կ լ ի ն ի կ ակ ան
հ ե տազ ո տո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի
ան ց կ աց մ ան
մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ո ւ ն :
Կլ ի ն ի կ ակ ան
հ ե տազ ո տո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի
կ ե ն ս աբ ար ո յ ագ ի տակ ան
տե ս ակ ե տն ե ր :
Բժշկագիտական
հանդեսային հրապարակումների ձևաչափ: Բժշկագիտական գրականության ընթերցման ալգորիթմներ:
Կե ն ս ավ ի ճ ակ ագ ր ո ւ թ յ ան հ ի մ ո ւ ն ք ն ե ր ը բ ժ ի շ կ ն ե ր ի հ ամ ար : Առ ո ղ ջ ապահ ո ւ թ յ ան և
բ ժ շ կ ո ւ թ յ ան չ ափո ր ո շ չ ավ ո ր ո ւ մ :
14. Հ ի մ ն ակ ան գ ր ակ ան ո ւ թ յ ան ց ան կ .
1. Բժ շ կ ակ ան բ ար ո յ ագ ի տո ւ թ յ ան , բ ժ շ կ ակ ան կ ր թ ո ւ թ յ ան և բ ժ շ կ ագ ի տո ւ թ յ ան
ար դ ի
տե ս ակ ե տն ե ր .
մ ի ջ ազ գ այ ի ն
փաս տաթ ղ թ ե ր ի
և
հ ո դ վ ած ն ե ր ի
ժ ո ղ ո վ ած ո ւ /Ռ.Ա.Հ ո վ հ ան ն ե ս յ ան ի , Ա.Ե.Շ ի ր ի ն յ ան ի խմ բ ագ ր ո ւ թ յ ամ բ / Եր և ան , 2006.
– 195 է ջ :
2. Հ ո վ հ ան ն ե ս յ ան
Ռ.Ա. Ապաց ո ւ յ ց ն ե ր ի
վ ր ա հ ի մ ն վ ած
բ ժ շ կ ո ւ թյ ո ւ ն
կ ամ
ապաց ո ւ ց ո ղ ակ ան
բ ժ շ կ ո ւ թյ ո ւ ն .
հիմու նքները,
մ ե թ ո դ աբ ան ո ւ թ յ ո ւ ն ը ,
հ այ ր ե ն ակ ան
բ ժ շ կ ակ ան
գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան
մեջ
ն ե ր դ ր մ ան
հ ն ար ավ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը //Բժ շ կ ակ ան ս ե ղ մ ագ ր ե ր ի հ այ կ ակ ան հ ան դ ե ս . – 2002. – N1.
– է ջ . 24-31: http://www.medlib.am/Jurnal/2002/AM/6.pdf
Гланц С. Медико-биологическая статистика/пер. с англ. – Москва: Практика, 1999. – 459 с.
http://www.booksmed.com/zdravooxranenie/1525-mediko-biologicheskaya-statistika-glanc.html
4. Страус М., Ричардсон Н. Медицина, основанная на доказательствах: пер. с англ. – Москва: Гэотар-Мед. 2010.
– 320 с. http://shop.medspecial.ru/upload/iblock/af2/af25f551428a9fa5789cf754e3a021fc.pdf
5. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. – Москва: Медиа Сфера, 1998. – 352 с.
http://ua.booksee.org/book/769564
6. The International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Updated October 2008:
http://www.icmje.org/recommendations/archives/2008_urm.pdf

1. 0611/Մ03
4. Շաբաթական 8 ժամ
6. 2-րդ ենթակիսամյակ՝ աշնանային

2. Կլինիկական դեղաբանություն-2
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ECTS կրեդիտ

5. դաս.-4, լաբ.-4
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
ծանոթացնել
առավել
տարածված
սիրտ-անոթային
համակարգի
հիվանդությունների`աթերոսկլերոզի, զարկերակային հիպերտենզիայի, սրտի իշեմիկ հիվանդության,
ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների և բրոնխիալ ասթմայի պաթոգենետիկ թերապիայի
հիմնահարցերի հետ:
 ներկայացնել լայն կիրառվող
ստերոիդային և ոչ ստերոիդային բնույթի հակաբորբոքային
դեղամիջոցների, ինչպես նաև հակաբիոտիկների և հակաուռուցքային պրեպարատների մասին
ժամանակակից պատկերացումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու անհրաժեշտ գիտելիքների առավել տարածված ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների`
զարկերակային հիպերտենզիայի և սրտի իշեմիկ հիվանդության ժամանակ լայն կիրառվող տարբեր
խմբերի դեղամիջոցների ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ,
2. լիարժեք պատկերացում ունենալու տարբեր նպատակով կիրառվող և էապես տարբեր ազդեցությամբ
օժտված և նոր գեներացիայի պրեպարատների առավելությունների վերաբերյալ,
3. կողմնորոշվելու տարբեր հիվանդությունների` սրտային անբավարարության, բրոնխիալ ասթմայի,
շաքարախտի, դիսլիպիդեմիաների, ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցի և այլ հիվանդությունների
ռացիոնալ ֆարմակոթերապիայի հիմնահարցերում:

Ունակ կլինի
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

վերլուծելու տարբեր խմբերի հակաբիոտիկների ազդեցության ուրույնության և միկրոբային
կայունության զարգացման մեխանիզմները և պատճառները,
հիմնվելով ժամանակակից պերսոնալիզացված բժշկության, թիրախային թերապիայի և
կենսամարկերների պատկերացումների վրա, վերլուծելու և հիմնավորելու
տարբեր դասի
դեղամիջոցների արդյունավետությունը ռացիոնալ թերապիայում:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու և գնահատելու կլինիկական դեղագիտության գերակա ուղղությունների զարգացման
հիմնահարցերի
արդիականությունը
և
կարևորությունը
ժամանակակից
բժշկագիտության
բնագավառում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Ա7. Տիրապետել ժամանակակից կլինիկական դեղաբանության մեթոդաբանությանը, հստակ պատկերացում
ունենալ վերջինիս հիմնահարցերի և զարգացման մոդելների մասին, դեղամիջոցների միջազգային
դասակարգման պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ3. Վերլուծել և հստակ պատկերացում ունենալ կլինիկական դեղաբանության դերի և կարևոր նշանակության
մասին հանրային առողջության պահպանման և գիտաբժշկության ոլորտներում: Կողմնորոշվել
կենսամատչելիության, ֆարմակոկինետիկ և ֆարմակոդինամիկ փոխազդեցության,
կենսաձևափոխությունների, կենսահամարժեքության, կողմնակի ազդեցության և այլ
օրինաչափությունների հարցերում: Վերլուծել և գնահատել պացիենտի հիմնական ախտանիշները՝
դեղաբուժման օպտիմալ սխեմայի ընտրության նպատակով:
Գ2. Դեղերի միջազգային համակարգերի պահանջներին համապատասխան վերլուծել և գնահատել դեղերի
ցուցումները, հակացուցումները, կողմնակի ազդեցությունը և դրանց կանխման միջոցները, տիրապետել
դեղգործունեության կազմակերպման կարողություններին և դեղերի բաշխման ու իրացման հատուկ
հմտություններին:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
3. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց յուրաքանչյուրը՝ 5 միավորներով: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սրտի իշեմիկ հիվանդություն: Հակահեղձուկային և հակաիշեմիկ դեղերի կլինիկական դեղաբանությունը:
Սրտի իշեմիկ հիվանդության ռացիոնալ դեղաբուժումը: Զարկերակային գերճնշում: Հակագերճնշումային
դեղերի դասակարգումը և կլինիկական դեղաբանությունը: Կանգային սրտային անբավարարություն:
Կանգային սրտային անբավարարության բուժման ժամանակ կիրառվող դեղերի կլինիկական
դեղաբանությունը:
Շաքարախտ: Ինսուլինի և ներընդունման հակաշաքարախտային դեղերի կլինիկական
դեղաբանությունը: Շաքարախտի ռացիոնալ դեղաբուժումը: Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի,
գլյուկոկորտիկոստերոիդների կլինիկական դեղաբանությունը և ռացիոնալ կիրառումը: Բրոնխիալ ասթմայի
ռացիոնալ դեղաբուժումը: Դիսլիպիդեմիաների ժամանակ կիրառվող դեղերի կլինիկական դեղաբանությունը:
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Հեմոստազի դեղաբանական շտկումը: Հակաագրեգանտ և հակամակարդիչ դեղերի կլինիկական
դեղաբանությունը: Ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցային հիվանդություն: Հակախոցային դեղերի
կլինիկական դեղաբանությունը: Խոցային հիվանդության ռացիոնալ դեղաբուժումը: Հակաբիոտիկների
ժամանակակից դասակարգում և ազդեցության մեխանիզմները: Բնական և կիսասինթետիկ պենիցիլինների
թաղանթային ազդեցության և միկրոբային կայունության զարգացման մեխանիզմները: Ցեֆալոսպորինների և
ամինոգլիկոզիդների ազդեցության մեխանիզմները, կլինիկական կիրառումը և կողմնակի էֆեկտները:
Հակաբիոտիկային ալերգիա: Հակաբիոտիկային կայունության զարգացման մեխանիզմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Харкевич Д.А. Фармакология, 2010. 908 стр.
2. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману, 2006,1648 стр.
3. Joghi S.,Gowder T., Pharmacology and Therapeutics, 2014, 356 pages.
4. Gallelli L, Pharmacology, 2012, 732 pages.
5. Ritter J.M, Lewis L.D., Mant T.G.K., Ferro A. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2008, 460
pages.

1. 0609/Մ03

2. Ֆարմտեխնոլոգիա-1 (կարծր դեղեր)

3.

2
ECTS կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 2-րդ ենթակիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել դեղերի արտադրությանը ներկայացվող միջազգային պահանջներին, դրան
վերաբերվող առանձին ասպեկտներին` որակի հսկմանը, որակի կառավարմանը, վալիդացիային,
փաստաթղթավորմանը, անձնակազմին, շինություններին և այլն, ներկայացվող պահանջներին, ՊԱԳ
ներդրման կարևորությանը դեղերի արտադրության ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացույթուն





ճանաչելու ՊԱԳ ընդհանուր սկզբունքները,
լուսաբանելու ստերիլ և ստերիլ դեղերի արտադրության ժամանակ ՊԱԳ պահանջները,
կազմակերպելու արտադրության, որակի հսկման, որակի կառավարման, փաստաթղթավորման
պատշաճ գործունեությունը,
բացատրելու վալիդացիայի, ՊԱԳ սարքավորումների, շինությունների, համակարգերի, անձնակազմի
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Տարբերելու արտադրությանը, որակի հսկմանը, սարքավորումներին, շինություներին, համակարգերին,
փաստաթղթավորմանը վերաբերվող ՊԱԳ և ոչ ՊԱԳ գործընթացները,
Որոշելու ստերիլ և ոչ ստերիլ դեղերի արտադրության փուլերում ռիսկային (կրիտիկական) կետերը
Գնահատելու արտադրության, որակի հսկման, պահեստավորման գործընթացների, ինչպես նաև ջրի,
ջեռուցման, օդորակման, օդափոխման համակարգերի արդյունավետությունը

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 հասկանալու ՊԱԳ ներդրման կարևորությունը դեղերի արտադրության ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ունենալ բավարար գիտելիքներ դեղերի գործարանային և դեղատնային արտադրության
առանձնահատկությունների և առանձին դասերի դեղաձևերի ՊԱԳ պահանջներին համաձայն
արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների ու սարքավորումների վերաբերյալ: Տիրապետել տարբեր
դեղաձևերի, ինչպես նաև
բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկների արտադրության և պատրաստման
ժամանակակից պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ5. Վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի արտադրության և կոսմոցևտիկայում կիրառվող տեխնոլոգիաների
առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել առանձին դասերի դեղանյութերի
արտադրության արդյունավետ մեթոդներ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
3. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտադրության և որակի հսկման Պատշաճ գործունեություններ: Որակի կառավարում:
Պատշաճ փաստաթղթավորում: Սանիտացիա և հիգիենա: ՊԱԳ շինություններ, սարքավորումներ:
Դեղագործական նպատակով օգտագործվող ջուր: Ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման (ՋՕՕ)
համակարգեր: Անձնակազմ: Ստերիլ դեղագործական արտադրանքներ: Վալիդացիա: Բողոքներ և հետկանչեր:
Ինքնատեսչական ստուգում և որակի աուդիտներ: ՊԱԳ տեսչական ստուգման գործընթացը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. QA of Pharmaceuticals Materials Vol 2, GMP and Inspection 2Edition 07
2. WHO Quality Assurance of Pharmaceuticals Vol 2 GMP
3. WHO Technical Report Series 823 GMP
4. WHO TRS 929 Who Expert Committee On Specifications For Pharmaceutical Preparations
5. WHO VSQ 98.04 Quality Manual in QC Lab
6. EMEA 115 Water Guidance
7. 21 Code of Federal Regulations Parts 210 and 211
8. FDA Guidance Quaility Systems Approach to GMP 2006
9. GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS PIC/S January 2009

1. 0609/Մ04

2. Դեղագիտության կառավարում և էկոնոմիկա

3.
4
ECTS կրեդիտ

4. Շաբաթական 8 ժամ
5. դաս.-4, գործ.-4
6. 2-րդ ենթակիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ գիտելիքներ և հմտություններ դեղատնային գործունեության
կազմակերպման սկզբունքների ու եղանակների, դեղագործական հոգածության և ինքնաբուժման գործընթացի
կառավարման, դեղերի արդյունավետ կիրառման, դեղերի մասին տեղեկատվության, դեղերի որակի
ապահովման և կեղծ դեղերի դեմ պայքարի հարցերի շուրջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացույթուն




տիրապետելու հանրային դեղատների աշխատանքի կազմակերպման և տեղաբաշխման ընդհանուր
սկզբունքներին,
վերլուծելու ինքնաբուժման գործընթաց կառավարումը,
մասնակցելու դեղերի կեղծման դեմ պայքարին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




իրականացնելու դեղերի որակի ներդեղատնային հսկման կազմակերպում,
իրականացնելու դեղերի ձևավորման և դեղատնից բաց թողնման աշխատանքները,
կիրառելու պատշաճ դեղատնային գործունեության տարրերը:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու և գնահատելու որակի ապահովման համակարգը և դեղագործական տեսչական
հսկողությունը, դեղերի հետհավաքման, ոչնչացման գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Գրանցել գործնականում իրականացվող
արտադրական գործընթացների արդյունավետության
վիճակագրական և որակական ու քանակական վերլուծության արդյունքները:
Ա3. Տիրապետել դեղագործական գնային միջավայրին, դեղագործության ոլորտում գնագոյացման
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սկզբունքներին, դեղագործական շուկայի մրցակցության ասպեկտներին, դեղատնտեսագիտական
մեթոդներին և օրենքներին: Իրականացնել դեղերի և դեղանյութերի քանակային հաշվառում դեղատանը:
Բ2. Իրականացնել դեղատոմսերի ֆարմանալիզ, մասնագիտական փորձաքննություն, դեղերի պատրաստման,
այդ թվում ասեպտիկ պայմաններում, աշխատանքների կազմակերպում:
Բ4. Վերլուծել և հասկանալ մեծածախ և մանրածախ առևտրի յուրահատկությունները, կարողանալ գնահատել
առկա դեղագործական շուկաները:
Գ2. Դեղերի միջազգային համակարգերի պահանջներին համապատասխան վերլուծել և գնահատել դեղերի
ցուցումները, հակացուցումները, կողմնակի ազդեցությունը և դրանց կանխման միջոցները, տիրապետել
դեղգործունեության կազմակերպման կարողություններին և դեղերի բաշխման ու իրացման հատուկ
հմտություններին:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
3. ուսուցողական թեստեր,
4. իրավիճակային խնդիրներ
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց յ ո ւ ր աք ան չ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դեղերի մանրածախ իրացումը: Հանրային դեղատուն, դրան ներկայացվող պահանջները, դրա հիմնական
խնդիրը, գործառույթները և դասակարգումը: Հանրային դեղատների աշխատանքի կազմակերպման և
տեղաբաշխման ընդհանուր սկզբունքները: Պատշաճ դեղատնային գործունեությունը և դրա տարրերը:
Դեղատան անձնակազմը և դրան ներկայացվող պահանջները: Դեղատոմսերի ընդունումը և դեղագործական
փորձաքննությունը: Դեղատոմսերի ընդունման և դեղերի բաց թողնման ստանդարտ ընթացակարգը:Դեղատան
արտադրական գործունեությունը, դեղերի պատրաստման կազմակերպումը, անհատական դեղատոմսերի հետ
աշխատող
դեղագետների
աշխատանքային
տեղամասի
կահավորանքն
ու
աշխատատեղերի
հագեցվածությունը:
Դեղատոմս դուրս գրող անձի իրավասությունների գնահատումը, դեղագրության
ձևավորման կանոնները:Դեղերի պատրաստումը դեղատանը, դեղերի պատրաստման աշխատատեղերի
ապահովումն ու կազմակերպումը: Դեղերի պատրաստման տեխնոլոգիական սխեման և աշխատանքի
ալգոռիթմը: Ասեպտիկ պայմաններում դեղերի պատրաստման կազմակերպումը:Դեղերի որակի
ներդեղատնային հսկում, հսկման եղանակները, թորած ջրի ստացմանն ու պահպանմանը ներկայացվող
պահանջները:Դեղերի բաց թողումը դեղատնից, դեղերի անվճար և զեղչով բացթողումները, դեղատոմսերի
պահպանումը: Դեղերի և դեղանյութերի քանակային հաշվառումը դեղատանը, դեղերի անդեղատոմս
բացթողումներ: Հասկացողություն դեղերի արդյունավետ (ռացիոնալ) կիրառման մասին: Դեղերի ոչ
արդյունավետ նշանակումներ: Ինքնաբուժման հայեցակարգի արմատավորումը, ինքնաբուժման գործընթացի
կառավարումը, ԱԴՏ դեղերի բաց թողնման գործողությունների ալգոռիթմը: Դեղագործական հոգածության
հայեցակարգը: Հիվանդանոցային դեղատուն: Ֆորմուլյարային համակարգ:Կլինիկական դեղագիտության
հայեցակարգը: Դեղաբուժական կոմիտեներ, դրանց դերը, գործառույթները: Դեղերի մասին տեղեկատվության
առանձնահատկությունները,
դրան ներկայացված պահանջները: Դեղերի մասին տեղեկատվության
բովանդակությունը`ընդհանուր բնույթի տեղեկատվություն, կլինիկական ազդեցությունը, դեղագործական
հատկանիշները: Դեղերի որակի ապահովման համակարգը, դեղագործական տեսչությունը: Դեղերի կեղծման և
նմանատիպ հանցագործությունների հիմնախնդիրը
դեղագործական շուկայում: Դեղերի հետ հավաքի
կազմակերպումը դեղագործական շուկայում: Ոչ պիտանի դեղերի ոչնչացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Управление и экономика фармации. Под редакцией Е.Е.Лоскутовой. Москва. 2003
2.
Организация и экономика фармации. Под редакцией И.В.Косовой. Москва. 2004
3.
Е.Е.Лоскутова, З.А.Савельева, З.И.Зайцева. Финансово-экономический анализ деятельности аптечного
предприятия. Москва. 1999
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2. Կենսատեխնոլոգիա

4. Շաբաթական 4 ժամ

3.

2
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2, լաբ.-2

6. 3-րդ ենթակիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել կենսատեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատկություններին,
տարբեր դասի դեղանյութերի` հակաբիոտիկների, վիտամինների, սպիտակուցային, ֆերմենտային,
իմունոբիոլոգիական և այլ դեղապատրաստուկների արտադրական կենսատեխնոլոգիաներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացույթուն





տիրապետելու կենսատեխնոլոգիայի հիմնական արտադրական մեթոդների և պրոցեսներին,
մանէաբանական, կենսատրանսֆորմացիայի և այլ հարակից տեխնոլոգիաներին,
տիրապետելու
որոշ
դասի
դեղերի
(կանամիցինների,
պենիցիլինների,
վիտամինների,
ամինաթթուների, վակցինային պատրաստուկների, ինսուլինի, ինտերֆերոնի, սոմատոստատինի և
այլն) կենսատեխնոլոգիական արտադրության` ներառյալ շտամ-արտադրիչների ստացման,
կենսասինթեզի և կուլտուրալ հեղուկներից նպատակային միացությունների անջատման և մաքրման
տեխնոլոգիաներին,
վերլուծելու
կենսատեխնոլոգիական
արտադրության
ժամանակ
ասեպտիկության,
սանիտարահիգենիկ և այլ հիմնահարցեր:
Ունակ կլինի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




վերլուծելու և հասկանալ դեղանյութերի շտամ-արտադրիչների ստացման գենետիկասելեկցիոն և
գենինժեներային մեթոդների առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել շտամարտադրիչների ստացման հարմար եղանակ կոնկրետ դասի դեղապատրաստուկների
արտադրության օպտիմալ,
վերլուծելու և ընտրել տարբեր դասի դեղանյութերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության ժամանակ
կենսասինթեզի և կուլտուրալ հեղուկներից տարբեր նշանակության դեղանյութերի անջատման և
մաքրման արդյունավետ տեխնոլոգիաներ, շրջակա միջավայրի պահպանման, և արտադրության
ասեպտիկության և սանիտարահիգենիկ պայմանների ապահովման հարմար միջոցներ:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու
և
գնահատել
կենսատեխնոլոգիական
պրոցեսների
առավելությունները,
հնարավորություններն
ու
սահմանափակումները
դեղապատրաստուկների
արտադրության
գործընթացներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ունենալ բավարար գիտելիքներ դեղերի գործարանային և դեղատնային արտադրության
առանձնահատկությունների և առանձին դասերի դեղաձևերի ՊԱԳ պահանջներին համաձայն
արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների ու սարքավորումների վերաբերյալ: Տիրապետել տարբեր
դեղաձևերի, ինչպես նաև
բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկների արտադրության և պատրաստման
ժամանակակից պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ5. Վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի արտադրության և կոսմոցևտիկայում կիրառվող տեխնոլոգիաների
առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել առանձին դասերի դեղանյութերի
արտադրության արդյունավետ մեթոդներ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
3. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց յ ո ւ ր աք ն աչ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր): Միավորների քայլը` 0,5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Կենսատեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատկությունները, կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների
տեսակները` ըստ բիոօբյեկտի առանձնահատկությունների և նպատակային արգասիքների կիրառման
ոլորտների: Դեղանյութերի շտամ-արտադրիչների ստացում գենետիկական սելեկցիայի և գենային
ինժեներիայի եղանակներով: Դեղանյութերի կենսասինթեզի տեխնոլոգիա, տեխնոլոգիական պարամետրերի
օպտիմալացում: Կենսասինթեզի արյունքում առաջացած կուլտուրալ հեղուկներից նպատակային
դեղանյութերի անջատման, մաքրման և գերմաքրման տեխնոլոգիաներ: Տարբեր դասի դեղանյութերի
կենսատեխնոլոգիական
արտադրություններ`
վիտամինների,
ամինաթթվային
պատրաստուկների
(պոլիամիններ), հակաբիոտիկների, իմունոբիոլոգիական վակցինային պատրաստուկների, ֆերմանտային
պատրաստուկների, թօքսինների և անատօքսինների, գենինժեներային ինսուլինի, ինտերֆերոնի և այլն:
Դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության ժամանակ կոնտամինատների դեմ պայքարի և
ասեպտիկության պահպանման մեթոդներ, արտադրութան էկոլոգիայի և սանիտարահիգենիկ պայմանների
ապահովման միջոցառումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Սաղյան, <<Կենսատեխնոլոգիա>>, դասագիրք, 412 էջ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013թ.
2. Н.П.Елинов, «Основы Биотехнологии», 600 с., изд. «НАУКА», СПб, 1995.
3. Т.И.Прищеп, В.С.Чувалин, К.Л.Зайков, Л.К.Михалева, «Основы фармакологической биотехнологии», Изд.
«НТЛ», 2006.
4. С.Н.Орехов, «Фармацевтическая биотехнологии», Изд. «ГЭОТАР-МЕДИА», 2009.
5. Gary Walsh «Biopharmaceuticals:Biochemistry and Biotechnology », Published by Wiley, 2003.
6. Ashot S. Saghyan and Peter Langer <<Asymmetric synthesis of non-proteinogenic amino acids>>, 2016, WILEYVCH, 376 page,

1. 0609/Մ04

2.

Ֆարմտեխնոլոգիա-2(ստրիլ դեղեր)

3.

2
ECTS կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. 3-րդ ենթակիսամյակ՝ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ստերիլ դեղերի արտադրության, որակի ապահովման,
արտադրական գործունեության և որակի հսկման հիմնական առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

պատշաճ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացույթուն
1. նկարագրելու ստերիլ դեղերի արտադրությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները,
2. նուսաբանելու Պատշաճ Արտադրական Գործունեության ուղեցույցը,
3. օգտագործելու ստերիլ դեղերի արտադրության եղանակները (ասեպտիկ արտադրություն,
արտադրություն վերջնական մանրէազերծումով);
4. անվանելու դեղերի որակի ապահովման և վերահսկման միջոցառումերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Հասկանալու ստերիլ դեղերի արտադրությանը ներկայացվող պահանջների նպատակը` նվազագույնի
հասցնել մանրէաբանական, ինչպես նաև ջերմածիններով և այլ մասնիկներով աղտոտման վտանգը։
6. Վերլուծելու որակի կառավարման և որակի ապահովման առանձնահատուկ պահանջները:
7. Գիտակցելու որակավորված և վերապատրաստված անձնակազմի անհրաժեշտությունը:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. Հետևություններ անելու դեղարտադրության ոլորտի մասին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ունենալ բավարար գիտելիքներ դեղերի գործարանային և դեղատնային արտադրության
առանձնահատկությունների և առանձին դասերի դեղաձևերի ՊԱԳ պահանջներին համաձայն
արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների ու սարքավորումների վերաբերյալ: Տիրապետել տարբեր
դեղաձևերի, ինչպես նաև
բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկների արտադրության և պատրաստման
ժամանակակից պահանջներին և մոտեցումներին:
Բ5. Վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի արտադրության և կոսմոցևտիկայում կիրառվող տեխնոլոգիաների
առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել առանձին դասերի դեղանյութերի
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արտադրության արդյունավետ մեթոդներ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հ ար ց յ ո ւ ր աք ն աչ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՊԱԳ-ի ընդհանուր դրույթներ: Ստերիլ դեղերի արտադրությանը ներկայացվող ՊԱԳ պահանջներ: Մաքուր
տարածքներ, դրանց դասակարգումը: Ասեպտիկ արտադրություն: Որակի հսկման խնդիրներ: Ասեպտիկ
արտադրություն: Միջավայրի լցնում: Վալիդացում: Ներարկման ջրի պահպանում և բաշխում: Ներարկման
ջուր, որակի պարամետրեր: ՋՕՕ որակավորման պարամետրեր: ՋՕՕ նախագծման պահանջները:
Մանրէազերծման տեսակները, ընտրությունը: Ստերիլ արտադրություն: տարածքներ և սարքավորումներ:
Շինություններ: Պահեստային տարածքներ: Շինություններ: Հանդերձարաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. European Pharmacopoeia. 6th Edition. European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM). – Council of
Europe, 67075 Strasbourg, France 2007. – 3308 p.
2. GMP EC “Правила производства и контроля качества лекарственных средств” – 2015. – 600с.
3. Process Validation: General Principles and Practices // Current Good Manufacturing Practices (CGMP) Revision
1 – USA: U.S. Department of Health and Human Services, 2011. – P. 1 – 22.
4. Sterile Drug Products: Produced by Aseptic Processing // Current Good Manufacturing Practices (CGMP) –
USA: U.S. Department of Health and Human Services, 2004. – 64 p.
5. Кушнарева М.А., Крячко Л.И. Производство лекарств по GMP. // М.: Издательский дом “Медицинский
бизнес”. – 2005. – 344с.
6. Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.
7. Руководство по аттестации и валидации фармацевтического производства. PIC/S.
8. Федотов А.Е. Основы GMP. // М.: АСИНКОМ. – 2012. – 576с.
9. ԿԱՐԳ ԴԵՂԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ԱՆ 2010թ.
10. ՊԱՏՇԱՃ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱԳ) – 2010. – 421էջ.

1. 0610/ՙՄ04

2. Դեղանյութերի որակի հետազոտման մեթոդներ

4. Շաբաթական 4 ժամ
6. 2-րդ ենթակիսամյակ՝ աշնանային



3.

2
ECTS կրեդիտ

5. Դաս.-15, լաբ.-15
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է`
դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պինդ, փափուկ, հեղուկ դեղաձևերի որակի
վերահսկման հիմնական մեթոդների (ԲԱՀՔ, ՈՒՖ, ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիա, և այլն) և
որակի գնահատման ցուցանիշների (նկարագրություն, միջին զանգված, զանգվածի համասեռություն,
տրոհելիություն, մաշվելիություն, խտություն, օսմլյալություն, կորզվող ծավալ, համասեռություն,
թթվահիմնայնություն և այլն) հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

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

տիրապետելու պինդ, հեղուկ, փափուկ դեղաձևերի անալիզի հիմնական մեթոդներին և որակի
գնահատման ցուցանիշներին,
իրականացնելու դեղանյութերի որակական և քանակական անալիզ,
տարբերելու որակով և անորակ դեղերը միմյանցից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբեր դեղանյութերի կառուցվածքներից և բաղադրություններից ելնելով եզրակացություն անելու այն
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մասին, թե ինչպիսի անալիտիկ մեթոդ պետք է օգտագործել տվյալ դեղանյութի անալիզի համար,
5. տարբեր ժամանակակից մեթոդներից ստացված արդյունքների հիման վրա իրականացնելու ոչ միայն
դեղանյութերի իսկության հաստատում, այլ նաև հաշվարկների օգնությամբ որոշել դեղերում ակտիվ
նյութերի քանակությունը,
կողմնակի խառնուրդների առկայությունը, լուծելիությունը,
դեղաչափի համասեռությունը և այլն:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.

վերլուծելու և գնահատելու անալիտիկական եղանակների առավելությունները և թերությունները
դեղանյութերի անալիզի գործընթացում, ինչպես նաև կիրառել իր գիտելիքները պրակտիկայում,
ձևակերպելու և լուծելու տարբեր խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Գրանցել գործնականում իրականացվող արտադրական գործընթացների արդյունավետության
վիճակագրական և որակական ու քանակական վերլուծության արդյունքները
Ա2. Տիրապետել դեղանյութերի և դեղերի որակական և քանակական հետազոտության համար կիրառվող
ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների մեթոդական առանձնահատկություններին և սկզբունքներին:
Օգտվել չափորոշիչ տեխնիկական փաստաթղթերից և տարբեր երկրների դեղագրքերից կենսաբանական
ակտիվ նյութերի որակի հետազոտման և դեղերի լիարժեք անալիզի համար
Բ1. Օգտվել դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ), իրականացնել ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և դրանցից
բխող հիմնավոր արդյունքների հրապարակում, վերլուծել և հասկանալ ժամանակակից բժշկագիտական
գրականության տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
Բ6. Իրականացնել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան դեղանյութերի և կենսաբանական
ակտիվ և օժանդակ նյութերի քանակական և որակական անալիզ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություններ,
5. դիտակտիկ նյութեր,
6. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց 5,5,10 միավորներով): Միավորների քայլը` 0,5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պինդ դեղաձևերի (դեղահատեր, դրաժեներ, փոշիներ, գրանուլներ, դեղապատիճներ) որակի վերահսկումը:
Հեղուկ դեղաձևերի (ներարկման դեղաձևեր, թուրմեր, եփուկներ, ոգեթուրմեր, օշարակներ, էքստրակտներ)
որակի վերահսկումը: Փափուկ դեղաձևերի (քսուքներ, նրբաքսուքներ, դեղամոմիկներ, մածուկներ, հելեր,
պլաստիրներ) որակի վերահսկումը: Դեղանյութերի քանակական որոշման ֆիզիկոքիմիական մեթոդներ
(ռեֆրակտոմետրիա, պոլյարիմետրիա և ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրոսկոպիա): Դեղանյութերի
քանակական որոշման համար հաճախ օգտագործվող տիտրացիոն մեթոդներ (արգենտոմետրիա, թթվահիմնային տիտրացիա, կոմպլեքսոնոմետրիա, յոդոմետրիա և անջուր տիտրացիա): Անալիտիկ մեթոդի
վալիդացիա: Վալիդացիայի տեսակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. <<Пищевая химия>> 2007, стр.440, Санкт-Петербург.
2. Тюкавкина Н.А., Берленд А.С., Елизарова Т.Е. и др. <<Стандартизация и контроль качества лекарственных
средств>>. 2008 стр. 50-69, Москва.
3. Btitish Pharmacopoeia 2013
4. European Pharmacopoeia 8th Edition, pp. 15-135.
5. Bernhard Welz, Michael Sperling. <<Atomic Absorption Spectrometry>>. 3rd Completely Revised Edition. Wiley.
1998, p. 335.
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3.

2

ECTS կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. 2-րդ ենթակիսամյակ՝ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ծանոթացնել կենսաբանական ակտիվ միացությունների` ալկալոիդների, գլիկոզիդների,
վիտամինների, անտոցիանների, կարոտինոիդների, պոլիֆենոլների հետազոտման հիմնական մեթոդների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

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

տիրապետելու կենսաբանական ակտիվ միացությունների անալիզի ժամանակակից մեթոդներին,
կատարելու վիտամինների, անտոցիանների, կարոտինոիդների պոլիֆենոլների, ալկալոիդների,
գլիկոզիդների անալիզ,
իրականացնելու փորձանմուշից լուծահանման եղանակով կենսաբանական ակտիվ միացությունների
անջատումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

անջատելու կենսաբանական ակտիվ միացությունները քրոմատոգրաֆիայի և լուծահանման
եղանակով,
որոշելու տարբեր նմուշներում կենսաբանական ակտիվ միացությունների պարունակությունը
քիմիական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդների միջոցով:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.

կիրառելու իր գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու ոլորտին վերաբերվող տարբեր
խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գրանցել գործնականում իրականացվող արտադրական գործընթացների արդյունավետության
վիճակագրական և որակական ու քանակական վերլուծության արդյունքները
Ա2. Տիրապետել դեղանյութերի և դեղերի որակական և քանակական հետազոտության համար կիրառվող
ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումների մեթոդական առանձնահատկություններին և սկզբունքներին:
Օգտվել չափորոշիչ տեխնիկական փաստաթղթերից և տարբեր երկրների դեղագրքերից կենսաբանական
ակտիվ նյութերի որակի հետազոտման և դեղերի լիարժեք անալիզի համար
Բ1. Օգտվել դեղագիտությանը և բժշկագիտությանը վերաբերվող տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
(ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ), իրականացնել ստացված արդյունքների համակողմանի վերլուծություն և դրանցից
բխող հիմնավոր արդյունքների հրապարակում, վերլուծել և հասկանալ ժամանակակից բժշկագիտական
գրականության տվյալները և կիրառել այն գործնականում:
Բ6. Իրականացնել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան դեղանյութերի և կենսաբանական
ակտիվ և օժանդակ նյութերի քանակական և որակական անալիզ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասախոսություններ,
8. դիտակտիկ նյութեր,
9. ինքնուրույն լաբորատոր փորձեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց 5,5,10 միավորներով: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղափար կենսաբանական ակտիվ նյութերի անալիզի մեթոդների վերաբերյալ: Կենսաբանական ակտիվ
միացությունների լուծահանման մեթոդները: Կենսաբանական ակտիվ միացությունների՝ ալկալոիդների,
գլիկոզիդների, վիտամինների, անտոցիանների, կարոտինոիդների, պոլիֆենոլների քանակական անալիզի
սպեկտրալ մեթոդները: Կենսաբանական ակտիվ միացությունների խտացման, մաքրման և բաժանման
մեթոդները: Կենսաբանական ակտիվ միացությունների հակաօքսիդանտային ակտիվության որոշումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. А.П. Арзамасцев «Фармакопейный анализ», 354 с. изд. «Медицина», Москва 2008.
2.

Btitish Pharmacopoeia 2013

3. European Pharmacopoeia 8th Edition, pp. 15-135.
4. K.K Bhutani «Chemical profiles of ayurvedic medicines »,Published by prof. K.K Buthani, Head, Department of
5.
6.

Natural Products, NIPER, S.A.S Nagar (Mohali), 2010
Bernhard Welz, Michael Sperling. «Atomic Absorption Spectrometry». 3rd Completely Revised Edition. Wiley.
1998, p. 335.
D. G. Watson «Pharmaceutical analysis », third edition, p. 302, 2012.

1. 0611/Մ05

2. Ֆարմակոգենետիկա

3.

4. Շաբաթական 4 ժամ

2
ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ ենթակիսամյակ՝ գարնանային

7.

Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ծանոթացնել մարդու գեների պոլիմորֆիզմի հետ,պարզաբանել թե ինչպես է դեղերի
ազդեցությունը կախված գեների պոլիմորֆիզմից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացույթուն


տիրապետելու ֆարմակոկինետիկայի գործընթացներին մասնակցող սպիտակուցների պոլիմորֆիզմի
կապը պարզաբանող գիտելիքներին,
 տիրապետելու ֆարմակոդինամիկայի գործընթացներին մասնակցող սպիտակուցների պոլիմորֆիզմի
կապը պարզաբանող գիտելիքներին,
 տիրապետելու դեղերի ազդեցության դրսևորման և մետաբոլիզմին մասնակցող ֆերմենտների և դեղերի
թիրախների պոլիմորֆիզմի կապը պարզաբանող գիտելիքներին,
 տիրապետելու դեղերի ներթափանցմանը նպաստող սպիտակուցների պոլիմորֆիզմի կապը դեղերի,
տոքսինների և այլ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը հաստատող տվյալներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Ընկալելու «շղթայակապակցության անհավասարություն» և «հապլոտիպ» հասկացությունները,
 Հասկանալու, թե ինչպես է կատարվում դեղի և դեղաչափի ընտրությունը համաձայն հիվանդի գեների
պոլիմորֆիկ տարբերակների:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


Վերլուծելու և գնահատելու գենետիկական պոլիմորֆիզմի նշանակությունը դեղերի օգտագործման
գործընթացներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Հասկանալ դեղերի ազդեցության կապը և կախվածությունը գենետիկական պոլիմորֆիզմի հետ:
Բ7. Կիրառել գենային տեխնոլոգիաների մոտեցումները դեղագիտության մեջ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
10. դասախոսություններ,
11. դիտակտիկ նյութեր,
12. գործնական պարապումնքներ
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հ ար ց յ ո ւ ր աք ն աչ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆարմակոգենետիկայի ստեղծման նախադրյալները, նպատկները և խնդիրները: Մարդու գենոմի
կառուցվածքը, գեների արտահայտման կարգավորումը: Գենետիկական պոլիմորֆիզմի աղբյուրները:
Շղթակապակցության անհավասարություն և հապլոտիպ: Դեղերի մետաբոլիզմում մասնակցող ֆերմենտների
պոլիմորֆիզմ: Դեղերի փոխադրմանը մասնակցող սպիտակուցների պոլիմորֆիզմ: Դեղերի թիրախ
հանդիսացող սպիտակուցների պոլիմորֆիզմ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Tom Strachan and Andrew P.Read. Human Molecular Genetics, BIOS Scientific Publishers, Ltd, Oxford, UK, 1996.
2.

David M.Hills, Craig Moritz, Barbara K.Mable. Molecular Systematics, Second Edition, Sinauer Associates, Inc.
Publishers, Sunderland, Massachusetts USA, 1996.

3.

Jack J.Pasternak, An introduction to Human Molecular Generics, Mechanisms of Inherited Diseases, Fitzgerald
Science Press, Bethesda, Maryland, 1999.

4.

Julio Licinio and Ma-Li Wong. Pharmacogenomics. WILEY-VCH Verlag GmBH, Weinheim, Geramany, 2002.

5.

Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая Фармакогенетика. «ГЕОТАР-Медиа»,
Москва, 2007.

1. 0611/Մ06

2. Ֆարմակոգենոմիկա

3.

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ ենթակիսամյակ՝ գարնանային

7.

2
ECTS կրեդիտ

Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մարդու գենոմի կառուցվածքին, հատկապես գենոմի այն հատվածներին, որոնք
առնչվում են դեղերի ազդեցության հետ և պաթոլոգիաների հետ, և ֆարմակոգենոմիկայի մոտեցումներին նոր
դեղերի ստեղծման գործընթացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացույթուն



տիրապետելու գենոմի առանձնահատկությունների և պոլիմորֆիզմի մասին գիտելիքներին,
տիրապետելու գենային տեխնոլոգիաների մասին գիտելիքներին, որոնք անհրաժեշտ են դեղերի
թիրախների բացահայտման համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 աշխատելու գենոմների տվյալների բազաների հետ,
 վերլուծելու գենոմի տարբերակները, որոնք նպաստում են որոշակի հիվանդությունների զարգացմանը:
 գնահատելու գենոմի անհատական հատկությունները և դեղերի արդյունավետությունն ու
անվտանգությունը:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծելու և գնահատելու անհատի գենետիկական առանձնահատկությունները դեղերի ընտրության
գործընթացում, նոր թիրախների բացահայտման եղանակները, դեղերի ստեղծման նոր մոտեցումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Հասկանալ դեղերի ազդեցության կապը և կախվածությունը գենետիկական պոլիմորֆիզմի հետ:
Բ7. Կիրառել գենային տեխնոլոգիաների մոտեցումները դեղագիտության մեջ:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ և հաշվետվություններ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ և գիտաժողովներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. դիտակտիկ նյութեր,
3. գործնական պարապումնքներ
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակում է 4
հ ար ց յ ո ւ ր աք ն աչ յ ո ւ ր ը ՝ 5 միավոր: Միավորների քայլը` 0,5 ):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
Ֆարմակոգենոմիկայի նպատակը, ուսումնասիրման առարկան, հիմնական խնդիրները: Մարդու գենոմի
առանձնահատկությունները: Գենոմի գենետիկական պոլիմորֆիզմը և պոլիմորֆիզմի ուսումնասիրման
մեթոդները: Դեղերի ազդեցության կախվածությունը գենոմի կառուցվածքից: ֆարմակոգենոմիկան և դեղերի
կողմնակի ազդեցության կանխորոշումը: Ֆարմակոգենոմիկայի դերը դեղերի փորձարկումների գործընթացում:
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Դեղերի թիրախների բացահայտման եղանակները: տրանսկրիպտոմիկա, պրոտեոմիկա, մետաբոլոմիկա,
կենսաինֆորմատիկա: Սրտանոթային հիվանդությունների ֆարմակոգենոմիկա: Հակաուռուցքային դեղերի
ապահով և արդյունավետ կիրառման անհատական մոտեցումները: Ալկհոլիզմի գենետիկական
առանձնահատկությունները: Պաթոգեն մանրէների գենոմի ուսումնասիրման դերը հակամանրէնային դեղերի
ստեղծման գործընթացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Брюханов А.Л., Рыбак К.В. Нетрусов А.И. «Молекулярная микробиолигия», Издательство Московского
университета, 2012 г.

2. David M.Hills, Craig Moritz, Barbara K.Mable. Molecular Systematics, Second Edition, Sinauer Associates, Inc.
Publishers, Sunderland, Massachusetts USA, 1996.

3. Julio Licinio and Ma-Li Wong. Pharmacogenomics. WILEY-VCH Verlag GmBH, Weinheim, Geramany, 2002.
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